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Apresentação 
 

 

  

 Ao longo da última década tem-se verificado o propósito das Faculdades 

Integradas de Cacoal (FIC/UNESC) de priorizar a consolidação de seu 

processo de avaliação interna, de modo a reforçar suas potencialidades e 

atender aos anseios da comunidade acadêmica no que concerne às 

necessidades de melhorias nas condições de oferta dos cursos.   

  Nesse contexto, a FIC/UNESC, instituição de Ensino Superior (IES) sem 

fins lucrativos, mantida pela Associação Educacional de Rondônia (AERON), 

completa em 2016 trinta e um anos de serviços prestados à Educação Superior 

em Rondônia, e vem ampliando sua presença com oferta de vinte e sete cursos 

de graduação nos Campi de Cacoal, Vilhena, Porto Velho e Ji Paraná, além de 

cursos de Pós Graduação em diversas áreas.  

  Com a disponibilização de novas instalações, a IES, recredenciada junto 

ao Ministério da Educação (MEC) em 2010, passa a dispor, em Cacoal, de uma 

estrutura aproximadamente 20.000 metros quadrados, contemplando novas 

salas de aulas e novos setores de apoio técnico-administrativo.  

  Em sua trajetória no Ensino Superior em Rondônia, a IES tem como 

marco histórico ano de 1987, quando ocorreu seu primeiro recredenciamento, 

com o Decreto nº 94.703/87 (DOU 29/07/1987), e a autorização para o 

funcionamento do Curso de Pedagogia, sendo que logo em seguida, por meio 

do Decreto nº 96.384/88 (DOU 22/07/1988), a IES obteve autorização para o 

funcionamento do Curso de Letras. 

  Em razão da ascensão do Estado de Rondônia como nova fronteira de 

crescimento econômico e o aumento das necessidades regionais de 

diversificação de cursos superiores nesse contexto, a FIC/UNESC deu 

continuidade ao seu processo de expansão e ampliou consideravelmente a 

oferta de cursos, conforme mostra o quadro a seguir. 
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Quadro 1 – Cursos de Graduação – FIC/UNESC – período 1998-2014 

Curso Autorização Reconhecimento Nº de 

matriculados 

ENADE 

Pedagogia Decreto 

94703/87 

Portaria n° 286 
de 21 de 

dezembro de 
2012. 

160 4 

Letras Portaria 

2253/2004 

Portaria 

122/2010 

129 4 

Administração Portaria 

1.187/88 

Portaria nº 705 
de 18 de 

dezembro de 
2013 – dou de 

19/12/2013 

115 4 

Análise e 

Desenvolvimento de 

Sistemas (Tecnologia) 

Portaria 084/99 Portaria nº 116, 
de 27 de junho 

de 2012 

80 4 

Ciências Contábeis Portaria 793/99 Portaria nº 705 
de 18 de 

dezembro de 
2013 – dou de 

19/12/2013 

152 3 

Ciências Econômicas Portaria 

186/2000 

Portaria 

223/2006 

34 2 

Direito Portaria 

2276/2001 

Portaria nº 29, 
de 26 de março 

de 2012 

850 3 

Psicologia Portaria 

457/2006 

Portaria nº 705 
de 18 de 

dezembro de 
2013 – dou de 

19/12/2013 

126 3 

Engenharia Ambiental Portaria 

10/2010 

A reconhecer 224 4 

Engenharia Civil Portaria 

1968/2010 

A reconhecer 327  

SC 

Engenharia de 

Produção 

Portaria 

1967/2010 

A reconhecer 108  

SC 

Sistema de 

Informação 

(bacharelado) 

Portaria 

1968/2010 

A reconhecer   

SC 

Nutrição Portaria 

130/2011 

Portaria 

1039/2015 

107  

SC 
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Biomedicina Portaria 

390/2011 

Portaria 

1033/2015 

61  

SC 

Arquitetura Portaria 

295/2013 

A reconhecer 131  

SC 

Farmácia Portaria 

540/2013 

A iniciar 0  

SC 

Enfermagem Portaria 

363/2014 

A iniciar 0 SC 

Gastronomia Portaria 

264/2015 

A iniciar 0 SC 

*Dados atualizados em março/2016. 

 

  O quadro 1 mostra que o processo de expansão da oferta de cursos pela 

IES se deu de modo consistente, ampliando seu o campo de atuação em 

diversas áreas. E nesse contexto de ampliação, ocorreu também o aumento da 

oferta de cursos de Pós Graduação, consolidando o papel da IES na formação 

profissional em sua região. 

            De acordo informações da coordenação de Pós Graduação da 

FIC/UNESC , foram vários os cursos de Pós Graduação, lato sensu, oferecidos 

desde 1989, quando da implantação do Centro de Pós-Graduação. Com as 

novas exigências da Resolução 12/83 do Conselho Federal de Educação 

(CFE), em 1996 e, também, as Resoluções 03/99 e 01/2001 do Conselho 

Nacional de Educação (CNE), os cursos de Pós Graduação na FIC/UNESC 

passaram a ser oferecidos anualmente, de modo a articular as atividades de 

ensino e pesquisa na IES e contribuir para a produção do conhecimento em 

sua região de abrangência. 

  Atualmente estão em andamento os cursos de Pós Graduação em 

Contabilidade, Auditoria e Planejamento Tributário e Metodologia e Didática do 

Ensino Superior, sendo que nos últimos anos a FIC/UNESC ofereceu diversos 

cursos de Pós Graduação, atendendo um público de mais mil alunos em mais 

de vinte turmas formadas. 

  

Quadro 2 – Cursos Pós Graduação – FIC/UNESC – período 2011-2015 

1. Contabilidade Tributária 

2. Direito Civil e Processo Civil 
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3. Direito Constitucional 

4. Direito Penal e Processo Penal 

5. Gestão de Recursos Humanos 

6. Gestão Escolar - Supervisão e Orientação 

7. Gestão Financeira 

8. Gramática da Língua Portuguesa 

9. Metodologia e Didática do Ensino Superior 

10. Psicologia Jurídica 

11. Psicopedagogia Clínica e Institucional 

12. Visão Interdisciplinar 

13. Gramática Normativa 

14. Gestão Educacional 

15. Metodologia e Didática do Ensino Superior 

16. Direito Civil e Processo Civil 

17. Desenvolvimento WEB e Dispositivos Móveis 

  

 O Quadro 2 mostra um total de 17 cursos de Pós Graduação oferecidos 

pela IES no período 2011-2015, indicando consolidação das ações FIC/UNESC 

no âmbito do Ensino e da Pesquisa e reafirmando sua Visão de instituição 

busca ampliar seu espaço em sua região de abrangência de modo 

compromissado com o desenvolvimento de sua região, ampliando também 

parcerias com os setores público e privado com o objetivo de criar e consolidar 

as relações com a sociedade em seu entorno.  

Esses compromissos estão em consonância com a Missão da 

FIC/UNESC, que retrata as principais finalidades da IES no sentido de  

 

Produzir e disseminar o conhecimento nos diversos campos do 

saber, contribuindo para o exercício pleno da cidadania, 

mediante formação humanística, crítica e reflexiva, preparando 

profissionais competentes e atualizados para o mundo do 

trabalho e para a melhoria das condições de vida da sociedade. 

(PDI, UNESC, 2012). 

 

Fundada nesses princípios, a IES elenca seus objetivos que 

compreendem: A formação, em cursos de graduação, presenciais ou à 

distância, de profissionais e especialistas de nível superior, compromissados 

com a realidade e com a solução dos problemas nacionais e da região (1); A 

realização de pesquisas e o estímulo às atividades criadoras (2); A extensão do 

ensino e da pesquisa à comunidade, mediante atividades de extensão e de 

prestação de serviços (3); A promoção do intercâmbio e da cooperação com 
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instituições de ensino dos diversos graus, tendo em vista o desenvolvimento da 

educação, da cultura, das artes, das ciências e da tecnologia (4); A 

participação no desenvolvimento socioeconômico do País e, em particular, da 

Região Norte e do Estado de Rondônia, como organismo de consulta, 

assessoramento e prestação de serviços em assuntos relativos aos diversos 

campos do saber (5); e A promoção de programas e cursos de pós-graduação, 

de atualização, de extensão e sequenciais (6). 

  A partir desses objetivos, amparados na legislação em vigor, bem como 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais, nas características regionais e nos 

Projetos Pedagógicos, a IES define suas ações e estratégias que possam 

reforçar suas potencialidades e propiciar melhorias nas condições de oferta dos 

cursos, considerando os principais aspectos relacionados ao ensino, à 

pesquisa e a extensão. 

  As ações e estratégias definidas são avaliadas no processo apresentado 

neste relatório, cujos resultados alimentam a definição de novas ações e 

estratégias com o intento de efetivar a IES como referência na formação em 

nível superior o Estado de Rondônia. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 A Comissão Própria de Avaliação - CPA 

 

   

 A base legal da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da FIC/UNESC 

encontra-se na Lei 10.8611, de 14 de abril de 2004, à luz da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação - LDB (Lei (9.394/96)2. De acordo com o Art. 1º da referida 

Lei 

Fica instituído o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior - SINAES, com o objetivo de assegurar processo 
nacional de avaliação das instituições de educação superior, 
dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de 
seus estudantes, nos termos do art 9º, VI, VIII e IX, da Lei no 
9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

 

  No caso da CPA da FIC/UNESC, no ano de 2002 foram dados os 

primeiros passos de avaliação com a criação de uma Comissão com finalidade 

de planejar e implementar um processo de avaliação interna, cujas ações e 

objetivos foram aperfeiçoados e ajustados à Lei 10.861.  

  Nesse contexto, a FIC/UNESC enviou os primeiros resultados e 

informações, anteriores a 2004, ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), resultados estes que se mostraram 

importantes ao promover maior integração e participação dos colegiados de 

cursos, corpo discente e setores técnico-administrativos nas atividades 

desenvolvidas pela IES. 

  A atual Comissão da FIC/UNESC, instituída por meio da PORTARIA nº 

02/2015 e com base no Regimento Interno da IES iniciou suas atividades com 

o propósito de avançar no processo de avaliação, tendo como referência a 

legislação em vigor e norteada pelo princípio da participação, considerando os 

setores representativos da IES, dos conselhos superiores à comunidade 

acadêmica. 

 

                                            
1
 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm>. Acesso 

em 10 de março de 2016.  
2
 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso em 10 de março de 2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
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1.2 A Avaliação 2015 

 

 Ao elaborar do presente relatório, a comissão atual cumpriu mais uma 

das etapas do processo avaliativo da FIC/UNESC, que se deu a partir da 

concepção, objetivos e metas iniciais definidos por meio de reuniões de 

trabalho com os Conselhos da IES, precisamente o Conselho Superior 

(CONSUP) e o Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CONSEPE), além 

dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) e os colegiados de cursos. 

  Cumpre destacar que tanto nas ações iniciais de planejamento da CPA 

com na própria confecção do presente relatório predominou a participação de 

todos os setores da FIC/UNESC, permitindo um planejamento participativo que 

subsidiou a comissão na identificação de pontos mais frágeis e reivindicações 

no sentido de melhorias no âmbito das condições de oferta dos cursos, 

considerando desde o apoio técnico-administrativo, a infraestrutura da IES as 

atividades específicas de ensino, pesquisa e extensão.  

  Em uma perspectiva histórica, considerando as mudanças no âmbito da 

legislação, especialmente a partir da LDB (1996) e seus reflexos no ensino 

superior, verifica-se nas últimas décadas um vigoroso processo de expansão 

na oferta de cursos pelas instituições públicas e privadas, cumprindo-se 

importante etapa no âmbito das metas de ampliação do acesso à educação 

superior em todo país.   

  Nesse contexto, o papel das instituições ganha contornos de maior 

complexidade, pois a diversificação de cursos, em si, não basta para a 

consolidação da produção de conhecimento, principalmente ao se ter em conta 

as demandas regionais. Sendo necessário, portanto, reflexões contínuas sobre 

as condições de oferta dos cursos da FIC/UNESC com o objetivo de avançar 

para além da expansão de cursos, firmando compromissos e efetivando uma 

produção acadêmica amparada nos anseios da comunidade e de sua região de 

abrangência. 

  Diante disso, em termos regionais verifica-se que a FIC/UNESC, ao 

longo de mais de trinta de serviços prestados à educação superior em 

Rondônia, sendo a primeira instituição de ensino superior da Amazônia 

Ocidental, tem consolidado sua presença na região com o próprio crescimento 

na oferta de cursos, mas, principalmente, com o compromisso em responder 
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aos anseios da comunidade acadêmica e do seu entorno em relação a 

melhorias necessárias nos aspectos que possibilitem maiores níveis de 

satisfação quanto à oferta de seus cursos, passando pela concepção do Plano 

de Desenvolvimento Institucional e os Projetos Pedagógicos dos cursos até as 

questões de ordem técnica e administrativa e de infraestrutura da IES. 

  Nessa trajetória, a CPA vem cumprindo importante papel, pois facilitou 

esse processo avaliação ao longo dos últimos anos com a ampliação dos 

instrumentos de avaliação cujos dados gerados tem embasado as discussões e 

reflexões sobre as potencialidades da IES e possíveis fragilidades e 

deficiências que mereçam maior atenção por parte dos gestores. 

 

1.3 Estratégias Metodológicas utilizadas pela CPA/FIC/UNESC  

 

Conforme expresso anteriormente, todo o processo de avaliação 

transcorreu contemplando a participação de todos os setores da IES, de modo 

a facilitar o alcance dos objetivos da CPA, principalmente a sensibilização do 

corpo discente, corpo docente e corpo técnico-administrativo para uma 

participação efetiva nas respostas aos questionários elaborados.  

Com este propósito, foram realizadas reuniões iniciais de trabalho, 

devidamente registradas ata, a fim de organizar os trabalhos da comissão e 

conceber a elaboração do questionário a ser aplicado, tendo como base as 

possíveis falhas e êxitos obtidos com a aplicação do questionário do ano 

anterior. 

  Contemplando o corpo docente, discente e o corpo técnico-

administrativo e luz das dimensões do SINAES, o questionário foi elaborado 

com a organização de perguntas que tiveram como respostas a classificação 

de níveis de 1 a 8, correspondendo à seguinte ordem: Grau de concordância, 

de 1 (discordância total) a 6 (concordância total). E no caso de se julgar que 

não havia elementos para avaliar a assertiva, poderia ser assinalada a opção 

“Não sei responder” e, quando a questão fosse considerada não pertinente, 

havia a opção de assinalar “Não se aplica”, ficando a seguinte ordem:              

1.-  Discordo totalmente. 2.; 3.; 4.; 5.; 6.- Concordo totalmente; 7.- Não se 

aplica; 8.- Não sei responder. 
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 O processo de sensibilização se deu por meio de um cronograma de 

visitas a todas as salas de aula, com a presença do coordenador de curso e 

membros da CPA, além dos setores técnicos e administrativos da IES, de 

modo a sensibilizar de toda a comunidade acadêmica a participar da avaliação.  

Todo esse trabalho de cunho presencial foi reforçado com ações de divulgação 

no portal eletrônico da IES e peças de comunicação visual, como banners e 

cartazes, que foram afixados em pontos de fácil visualização. 

Figura 1 - Banner de divulgação da Avaliação Institucional 

 

 Cabe mencionar que a aplicação do questionário foi antecedida por 

mobilização e treinamento envolvendo os membros da CPA e alguns 

colaboradores para que se pudessem dirimir possíveis dúvidas e definir 
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estratégias para o caso de imprevistos, falhas ou dificuldades de acesso ao 

sistema. 

 As aplicações dos questionários foram realizadas diretamente no portal 

do aluno (para os acadêmicos) e portal dos professores (para os docentes). No 

caso do corpo técnico-administrativo, a avaliação foi realizada através de 

documentos impressos, tendo em vista que nem todos os técnicos possuíam 

usuários no sistema.   

  Quanto ao número de participantes da avaliação, na categoria docente 

foram 84 respondentes; na categoria discente, 1553; e na categoria técnico-

administrativo, 37.  

  No que se refere aos dados, o sistema Mentor da empresa EduSoft gera 

os gráficos conforme respostas em banco de dados, o que facilitou a 

demonstração e análise dos dados. 
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CAPÍTULO I:   EIXO I  

1.1 Planejamento e autoavaliação  

 A FIC/UNESC busca desenvolver suas atividades em consonância com 

as especificidades regionais, disponibilizando à comunidade acadêmica e à 

sociedade estrutura e capacidade instalada adequados e compromissada em 

responder às demandas advindas dos processos de avaliação interna e 

externa. 

  É com esses propósitos que a IES objetiva a formação de profissionais 

cujas habilidades para atuação no mercado de trabalho revelem perfil de seus 

egressos de forma plena, aptos a exercer funções importantes nos setores 

público e privado, com capacidade crítica e reflexiva e cientes de seu papel em 

contribuir para o desenvolvimento da sociedade brasileira e, especialmente, o 

Estado de Rondônia.  

 Diante disso, os instrumentos de avaliação estabelecidos por meio da 

participação dos atores institucionais devem possibilitar a identificação de 

fragilidades ou desvios de rumo dos propósitos da IES para que sejam 

indicadas ações e correções de rumo necessárias por parte de seus gestores. 

  Deste modo os trabalhos da CPA na coleta de informações e análise de 

análise dos dados avaliação mostra-se fundamental, pois permite um retrato 

atual das condições oferecidas pela IES no âmbito dos cursos, da sua estrutura 

e dos serviços prestados pelo seu corpo técnico-administrativo.  

  Conforme apontamentos introdutórios, todo o trabalho da CPA 2015, 

visando gerar de dados que subsidiem as decisões institucionais se deu 

amparado nos princípios de participação e integração para que se pudessem 

planejar as ações e executá-las de forma harmônica. E essa participação 

ocorreu desde os trabalhos iniciais até a confecção do presente relatório. 
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CAPÍTULO II:   EIXO II  

2.1 Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional  

  A partir da concepção de sua missão, contemplada no PDI, que versa 

sobre a produção e disseminação do conhecimento, com o objetivo de 

promover a cidadania por meio de uma formação humanística, crítica e 

reflexiva.  

  Nesse sentido, a FIC/UNESC estabelece alguns objetivos que 

compreendem Incentivar estudos investigativos e o estímulo às atividades 

criadoras (1); Propiciar atividades de extensão para socializar resultados de 

pesquisa e de prestação de serviços (2); Promover o intercâmbio de 

cooperação técnica com instituições de ensino e de pesquisa, tendo em vista o 

desenvolvimento da educação, da cultura, das artes, das ciências e da 

tecnologia (3); e Participar no desenvolvimento socioeconômico e cultural do 

País e, em particular, da Região Norte e do Estado de Rondônia, como 

organismo de consulta, assessoramento e prestação de serviços em assuntos 

relativos ao desenvolvimento local (4). 

2.2 Responsabilidade Social da Educação  

 Em suas ações a FIC/UNESC traz consigo a responsabilidade e o 

compromisso em oferecer, com base em seu PDI e seus projetos pedagógicos 

de cursos, o apoio à comunidade acadêmica e à sociedade, principalmente 

tendo em vista sua região de abrangência, ou seja, não limitando às atividades 

de ensino, mas auxiliando a comunidade por meio da prestação de serviços 

que resultem em melhorias efetivas nas condições de vida das pessoas ligadas 

direta ou indiretamente, seja por meio de eventos internos ou externos, sempre 

abertos à participação da comunidade.  

 No que se refere aos aspectos financeiros, a FIC/UNESC atualmente os 

seguintes programas: PROUNI: o Programa Universidade para Todos 

(PROUNI), do Governo Federal, que possibilita o acesso de jovens de baixa 

renda à educação superior (1); FIES: O Fundo de Financiamento Estudantil 
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que é um programa do Ministério da Educação (MEC) destinado à concessão 

de financiamento a estudantes regularmente matriculados em cursos 

superiores (2); e Bolsas Administrativas: Bolsas concedidas pela instituição 

para os funcionários que tenham interesse em fazer o curso superior. Essas 

bolsas podem ser parciais ou integrais. Análise realizada mediante renda 

familiar (3). 

  A FIC/UNESC também presta diversos serviços em outras áreas, sendo 

eles:  

 Atendimento Jurídico - Atendimento pelo Núcleo de Práticas Jurídicas 

(NPJ), onde pode ser concedido atendimento gratuito na área jurídica 

para a população. 

 Curso de Informática para Terceira Idade- Ensino para a comunidade 

acima de 50 anos que queiram aprender informática básica. 

 Clínica Escola: O Curso de Nutrição atende a comunidade com o 

trabalho da clínica onde as Nutricionistas e suas estagiárias, estudantes 

do curso de Nutrição atendem pacientes da população e recebem 

encaminhamentos do Sistema Único de Saúde do Hospital Regional da 

cidade. No ano de 2015 foram 150 atendimentos. 

 Clínica de Psicologia - Acompanhamento de acadêmicos e comunidade 

que precise de atendimento psicológico. Em 2015 a clínica realizou 

aproximadamente 1.000 mil consultas, sendo que esses serviços 

prestados são permanentes da instituição.  

 “UNESC em Ação” - Semestralmente é realizado o evento, projeto em 

que a IES visita uma comunidade do entorno de Cacoal e realiza um dia 

de atendimento à comunidade, compreendendo consultoria nutricional, 

jurídica e psicológica; aferição de pressão arterial; teste de glicemia; 

sensibilização ambiental entre outros. 

  Quanto ao NPJ, o gráfico 1 mostra o nível de satisfação com relação aos 

serviços prestados por esse núcleo quanto a alguns aspectos, conforme segue. 
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Gráfico 1 - Nível de satisfação em relação ao cumprimento de prazo de 
atividades desenvolvidas pelo NPJ. 

 

No quesito cumprimento de prazos, existe uma satisfação de 95,8%, 

demonstrando a responsabilidade da equipe de profissionais que trabalham 

nesse setor. Apenas 1,6% dos acadêmicos estão parcialmente satisfeitos e 

1,6% não souberam responder.  

Os acadêmicos também avaliaram o horário de atendimento do NPJ, 

conforme mostra o gráfico 2. 

Gráfico 2 - Concordância com o horário de atendimento do NPJ. 

 

O gráfico 2 mostras que 80% dos acadêmicos encontram-se satisfeitos 

com o horário atual do NPJ, sendo que 8,2% estão razoavelmente satisfeitos e 

5,7% não concordam muito. 

Outro serviço importante da FIC/UNESC prestado à comunidade 

acadêmica e, também, à sociedade em seu entorno, é o atendimento por parte 

da biblioteca, cujo horário de atendimento foi ampliado nos últimos anos de 

modo a atender algumas demandas do corpo discente verificadas em 

avaliações anteriores da CPA. 
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Gráfico 3 - Nível de Satisfação em relação ao horário de atendimento da 
biblioteca. 

 

Em relação ao horário de atendimento da biblioteca, a maioria mostrou-

se satisfeita, pois mais de 80% afirmaram concordar com os horários, em 

contrapartida apenas 12,88% não estão satisfeitos e alguns não opinaram, 

provavelmente por não frequentarem o ambiente. 

Destaca-se que o horário de atendimento da biblioteca foi alterado em 

decorrência de indicações da avaliação institucional 2013. 
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CAPÍTULO III:   EIXO III  

3.1 A política para o ensino, a pesquisa e a extensão. 

 O planejamento da FIC/UNESC no que concerne ao Ensino, a Pesquisa 

e à Extensão está amparado nas Diretrizes Curriculares nos princípios 

norteadores encontrados no PDI, o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e nos 

Projetos Pedagógicos dos cursos, cujas ações se desenvolvem a partir de uma 

concepção de educação no sentido pleno, que avance para além das questões 

de ensino e propicie a criação de ambientes favoráveis à produção do 

conhecimento e articulado as ações de extensão ao próprio ensino e à 

pesquisa.  

3.1.1 Ensino 

Um quesito importante que norteia as atividades no âmbito dos cursos 

da FIC/UNESC é o Plano de Ensino, sendo que as instruções do da IES, à luz 

das indicações do Ministério da Educação (MEC), são no sentido de que o 

docente informe ao discente sobre o plano de ensino da disciplina. O gráfico a 

seguir traz resultados sobre este ponto. 

Gráfico 4 - Conhecimento do Plano de Ensino pelos acadêmicos. 

 

Dos acadêmicos questionados sobre o conhecimento do plano, 80,5% 

afirmaram que conhecem, 10% conhecem parcialmente e 4,5% desconhecem. 

Provavelmente este último percentual esteja relacionado com os ausentes 
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durante os primeiros dias de aula, quando da apresentação do plano. Cabe 

ressaltar que a instituição disponibiliza em seu portal eletrônico o plano de 

ensino para que o acadêmico tenha acesso e conhecimento de todo o 

conteúdo, ementas e bibliografias das disciplinas trabalhadas durante o 

semestre. 

Percebe-se que o docente realmente deixa claro para o acadêmico o 

plano de ensino, mas conjuntamente é necessário cumprir o plano, por isso a 

CPA segue com essa outra indagação que obteve as seguintes respostas 

apresentadas no gráfico a seguir. 

Gráfico 5 - Cumprimento do Plano de Ensino pelos docentes conforme 
avaliação pelos acadêmicos. 

 

De todos os estudantes que responderam, 81,11% afirmaram que os 

professores da instituição cumprem com o plano de ensino apresentado, 10,8% 

concordam parcialmente com esse cumprimento e 4,71% constatam que os 

docentes não cumprem o plano de ensino. Vê-se, então, que os docentes 

conseguem cumprir com o plano apresentado, fator este importante no 

processo de ensino e aprendizagem. 

Gráfico 6 - Nível de satisfação do acadêmico em relação ao domínio de 
conteúdo por parte do Professor. 
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Outro questionamento relacionado ao processo de ensino foi em relação 

ao domínio de conteúdo por parte dos professores da IES. Os acadêmicos 

avaliaram que dos docentes das Faculdades Integradas de Cacoal 81,2% 

possuem domínio de conteúdos em sala, 10,7% parcialmente apresentam 

domínio e 4,9% dos acadêmicos afirmaram que os professores não 

apresentam conhecimento suficiente a ser transmitido durante as aulas. Fica 

claro então que os docentes em sua maioria preparam bem suas aulas, para 

que sejam realmente ministradas como devem ser, com responsabilidade em 

busca de excelência na formação de bons profissionais. 

Cabe salientar que a equipe docente é apoiada pela IES por uma 

Coordenação Pedagógica que prima por uma formação continuada todo início 

de semestre, preparando o docente para a excelência e qualidade do ensino. 

Noutra perspectiva, é importante verificar como o processo de ensino e 

aprendizagem se concretiza no decorrer do curso, especialmente quando o 

acadêmico passar a ter suas primeiras experiências com o mundo do trabalho. 

Neste ponto, o Estágio constitui-se em elemento importante, pois durante sua 

realização, o acadêmico tem a oportunidade de confrontar teorias e, mediante 

desenvolvimento de competências no período de ensino, consegue interagir 

melhor com a realidade em seu redor. Daí a importância de verificar como o 

acadêmico da FIC/UNESC tem percebido estágio no contexto sua formação. 

 O gráfico a seguir apresenta resultados quanto à contribuição do Estágio 

para a formação profissional do corpo discente. 
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Gráfico 7 -  Nível de satisfação que o estágio contribuiu para formação 
profissional do acadêmico. 

 

A respeito do aproveitamento do estágio supervisionado na vida 

acadêmica, o gráfico demonstrou que 69,87% dos acadêmicos concordam que 

o estágio contribuiu para sua formação profissional, 12,52% concordam 

parcialmente, 9,43% afirmaram que não contribuiu e 8,175% não souberam 

responder.  

No quesito Estágio, é interessante fazer um comparativo entre alguns 

cursos, pois são percebidas diferenças nas respostas em relação ao 

pensamento de cada área sobre o que o acadêmico pensa em relação à 

contribuição do estágio para o curso. O gráfico a seguir traz resultados do 

curso de administração. 

 

Gráfico 8 - ADMINISTRAÇÃO 

 

   Conforme dados do gráfico 8, dos estudantes deste curso 75% 

consideram que o estágio contribuiu para sua formação, sendo que 16,67% 

concordaram que o estágio auxiliou parcialmente e 8,3% afirmaram que não 

contribuiu. O gráfico a seguir mostra resultados do curso Biomedicina. 



RELATÓRIO CPA - 2015 
 

 
29 

Gráfico 9 - BIOMEDICINA. 

 

 No gráfico 9 verifica-se que entre os acadêmicos de biomedicina 50% 

concordam que o estágio contribuiu para sua formação e 50% afirmaram que 

auxiliou parcialmente. O próximo gráfico traz resultados do curso de pedagogia.  

 

Gráfico 10 - PEDAGOGIA. 

 

 Conforme retrata o gráfico 10, no curso de pedagogia 100% dos 

acadêmicos responderam que o estágio é essencial para a formação 

profissional. 

 De todas as formas a prática profissional no último ano prepara o 

estudante para o mercado de trabalho, dá o suporte para que ele enfrente os 

obstáculos iniciais da carreira e o auxilia na percepção da responsabilidade de 

ação diante dos desafios. 

 Em sua fase final, alguns cursos realizam trabalhos de conclusão, e 

cada curso com suas modalidades diversas, já pré-definidas no PPC. Sobre a 

contribuição desses trabalhos, os acadêmicos de forma geral os apresentaram 

os seguintes resultados apresentados no gráfico 11.  



RELATÓRIO CPA - 2015 
 

 
30 

 

Gráfico 11 - Contribuição do TCC para aperfeiçoamento acadêmico e 
profissional. 

 

 Dos respondentes, 60,69% concordam que o TCC contribuiu para seu 

aperfeiçoamento e formação profissional, sendo que 13,8% concordam 

parcialmente e 13,8% discordam dessa contribuição. 

 O gráfico a seguir retrata a percepção dos acadêmicos sobre a 

contribuição do curso para o mercado de trabalho. 

Gráfico 12 - Satisfação do corpo discente quanto ao à preparação para o 
mercado de trabalho. 

 

 Conforme dados do gráfico 12, dos acadêmicos que responderam á 

avaliação da CPA 71,88% concordam que o curso estudado nas FIC/UNESC 

preparou-os para o mercado de trabalho, 21,88 concordam parcialmente e 

3,12% discordam. Esses dados demonstram que o ensino ofertado tem 

colaborado para uma percepção positiva frente aos desafios futuros da vida 

profissional dos estudantes. 
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3.1.2 Pesquisa 

A política institucional da FIC/UNESC para a produção de conhecimento 

tem experimentado avanços nos últimos anos, especialmente em razão da 

ampliação na oferta de cursos, resultando em proposições de projetos de 

pesquisa e incentivo aos acadêmicos para a pesquisa já nos semestres iniciais.  

  Nesse sentido, embora a IES apresente uma trajetória característica das 

instituições privadas que necessitam responder às demandas mais prementes 

no âmbito do ensino, verifica-se que a FIC/UNESC tem contribuído a cada com 

a produção científica da região em que se insere, gerando dados e informações 

pertinentes à comunidade empresarial e setor público.  

  O próximo gráfico mostra a percepção dos professores no que se refere 

ao incentivo da IES à produção acadêmica, principalmente no que se refere à 

realização de pesquisas, produção de artigos, livros, resumos, entre outros. 

  

Gráfico 13 - Incentivo à produção acadêmica. 

 

 Percebe-se que 52,32% dos professores concordam que a FIC/UNESC 

incentiva a produção acadêmica, 31,4% discordam parcialmente, 15,12% 

discordam que a instituição dá este apoio. Cabe considerar que se trata de um 

desafio diário a busca pelo crescimento neste aspecto, mas é perceptível o 

desejo da instituição de que essa ascensão se dê ano após ano.  

 Como evidências disso, a IES tem o Núcleo Integrado de Pesquisa 

(NIP), que trabalha com grupos e linhas de pesquisa, nos quais os professores 

e acadêmicos produzem artigos que são submetidos a revistas, eventos 

regionais, nacionais e internacionais, visando assim consolidação de um ensino 

articulado à pesquisa. 
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 No ano de 2015, em outubro, foi realizada a XII Jornada Científica da 

UNESC, que se iniciou em 2003, evento este de caráter anual em que 

professores e acadêmicos têm oportunidade de publicar seus trabalhos. No 

ano de 2015 foram mais de 150 publicações, sendo que a FIC/UNESC possui 

também a sua revista eletrônica. 

3.1.3 Extensão 

 A extensão articulada ao ensino e à pesquisa mostra-se como meta 

importante no âmbito da legislação vigente, cujas indicações da LDB, 

especialmente em seu Artigo 43, mostram que a educação superior deve ser 

pautada pela produção de conhecimentos pertinentes à sociedade, 

promovendo e divulgando a produção acadêmica. 

Com esse propósito, durante o ano de 2015 a FIC/UNESC desenvolveu 

diversas atividades que envolveram professores, acadêmicos e comunidade, 

representados no quadro a seguir. 

 

Quadro 3 - Atividades desenvolvidas na FIC/UNESC em 2015. 

Projeto Discriminação-Nome do Projeto Curso 

01 Visita Técnica a Fundação de Hematologia e 
Hemoterapia(PHEMERON) Unidade de Cacoal 

Biomedicina 

02 Capacitação prática em técnicas de coleta de 
sangue venoso  

 

Biomedicina 

03 Visita Técnica Observacional ao Laboratório 
de Análise Clínicas-CID  

 

Biomedicina 

04 Visita Técnica ao TRS (Terapia Renal 
Substitutiva) – Centro de Diálise de Cacoal  

 

Biomedicina 

05 Atividade prática de acompanhamento ao 
atendimento de pacientes em unidades de 
urgência-emergência no Hospital de Urgência 
e Emergência Regional de Cacoal-Pronto 
Socorro Estadual, Hospital São Daniel 
Comboni.  

 

Biomedicina 

06 Tratamento Interdisciplinar em atendimento 
psicológico e nutricional de obesidade infantil  

 

Psicologia e 
Nutrição 

 

07 Intervenção Acústica: A arte como ferramenta 
crítica  

 

Arquitetura e 
Urbanismo 

 

08 Visita Técnica para Belo Horizonte-Ouro 
Preto-Inhotim/MG  

 

Arquitetura e 
Urbanismo 

 

09 Ação Global: Espaço Lúdico  
 

Pedagogia 

11 Brinquedos, brincadeiras e jogos  
 

Pedagogia 

12 Visita Técnica ao Aterro Sanitário e Sistema 
Incinerador de Vilhena  

 

Engenharia 
Ambiental 
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13 IV Simpósio de Sistema de Informação da 
UNESC  

 

Análise e 
Desenvolvimento 
de Sistemas 
Sistemas de 
Informação 

 

14 Seminário de Psicologia e Saúde  
 

Psicologia 
 

15 Epilepsia fora das sombras: participação da 
UNESC no combate ao estigma da epilepsia  

 

Biomedicina 

16 Cheia de 2014 em Rondônia – Causas e 
Consequências  

 

Engenharia 
Ambiental 

17 Tratamento nutricional em pacientes em 
Terapia Intensiva  

 

Nutrição 

18 Aula de Campo no Cacoal Selva Park – 
Reserva Particular de Patrimônio Natural 
Biologia e Introdução a Engenharia Ambiental  

 

Engenharia 
Ambiental 

19 Proteção e combate a incêndio  
 

Engenharia Civil 

20 Linda Juventude – Projeto de Extensão em 
Psicologia  

 

Psicologia 

21 “Arte na Mesa”  
 

Nutrição 

22 “Comemoração dia do Nutricionista”  
 

Nutrição 

23 “Importância do Aleitamento Materno”  
 

Nutrição 

24   

25 “Conforto e Qualidade ambiental: Avaliação 
perante a percepção do usuário”  

 

Arquitetura e 
Urbanismo 

26 “Semana de Arquitetura e Urbanismo”  
 

Arquitetura e 
Urbanismo 

27 Minicurso de Língua Portuguesa  
 

Direito 

28 Medicina Legal e Suas Implicações no Direito 
Penal  

 

Direito 

29 “Curso Atividades Básicas de Saúde (aferição 
de pressão e teste rápido de tipagem 
sanguínea)”  

 

Biomedicina 

30 Biomedicina na Escola-Saúde e Prevenção 
de Doenças Sexualmente Transmissíveis em 
Jovens  

 

Biomedicina 

31 Laboratório de Práticas Pedagógicas-
Alfabetização de Adultos  

 

Pedagogia 
 

32 Comemoração do Dia do Psicólogo: Debate 
Interdisciplinar Transtorno Antissocial  

 

Psicologia 
 

33 Projeto UNESC – Educação Empreendedora 
– Seminário de Empreendedorismo com ciclo 
de palestras - parceria UNESC/SEBRAE  

 

Administração, 
Análise e 
Desenvolvimento 
de Sistemas, 
Arquitetura e 
Urbanismo, 
Biomedicina, 
Ciências 
Contábeis, 
Economia, 
Letras, 
Engenharia 
Ambiental, 
Engenharia de 
Produção, 
Nutrição, 
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Pedagogia, 
Psicologia e 
Sistema de 
Informações. 

 

34 Biomedicina preventiva. Realização de 
exames preventivos (Papanicolau) e 
parasitológico de  
fezes em pacientes atendido na Fundação 
assistencial Batista de Ensino e 
Misericórdia em Cacoal-FASBEM  

  

Biomedicina 
 

35 XIV SEMANA JURÍDICA  
 

Direito 
 

36 Visita Técnica-Barragem Cassol  
 

Engenharia Civil 
 

37 Semana de Engenharia Civil  
 

Engenharia Civil 
 

38 Avaliação do perfil nutricional e padrão do 
consumo alimentar dos Indígenas 
pertencentes à Etnia Surui.  

 

Nutrição 
 

39 “Feira da Criança”  
 

Pedagogia 
 

40 Visita Técnica à Empresa de Beneficiamento 
de Couro  

 

Engenharia 
Ambiental 

 

41 Visita Técnica à Usina Hidrelétrica de Jirau  
 

Engenharia 
Ambiental 

42 Visita ao Sistema de Tratamento de Esgoto 
de Cacoal  

 

Engenharia 
Ambiental 

43 Visita Técnica ao Futuro Aterro Sanitário de 
Cacoal/RO  

 

Engenharia 
Ambiental 

44 Orientação sobre controle da espécie exótica 
invasora Achatina Fulica (Caramujo-Africano)  

 

Engenharia 
Ambiental 

45 Expedição Costa Marques: explorando as 
representações Identitárias dos 
remanescentes quilombolas  

 

Pedagogia 

46 Visita Técnica as Usinas Hidrelétricas de 
Samuel e Santo Antônio 

Engenharia 
Ambiental e 
Engenharia Civil 

       Fonte: Coordenação de Extensão FIC/UNESC/2015 

 

  Conforme demonstra o quadro 3, verifica-se que as ações desenvolvidas 

pela IES ao longo de 2015 atestam o compromisso de seus gestores com o 

que preconiza a legislação em vigor. E com esse incentivo e apoio para a 

realização de atividades diversas, os coordenadores, juntamente com os 

Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) e respectivos colegiados, têm 

trabalhado para que tais ações possam de fato impactar positivamente a 

formação de seus discentes e a sociedade em sua região de abrangência.  
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3.2 A Comunicação com a Sociedade  

A forma pela qual a IES se comunica com a sociedade ocorre de modo 

abrangente e em várias frentes. Dada a sua condição de instituição pioneira na 

Amazônia Ocidental, a FIC/UNESC contempla em seu PDI a comunicação com 

a sociedade como objetivo estratégico, de modo evidenciar junto à sociedade 

toda a trajetória de mais de trinta anos de serviços prestados à educação 

superior em Rondônia.  

Deste modo, com base em suas ações, demonstradas no quadro 3, a 

FIC/UNESC ratifica seu compromisso em realizar e dar publicidade às suas 

ações, de modo contribuir efetivamente para melhorias nas condições de vida 

da comunidade em seu entorno.  

Dada a relevância da FIC/UNESC no contexto regional, especialmente 

na geração de dados pertinentes à sociedade, seus profissionais a todo tempo 

são chamados a opinar e analisar em diversas questões de conjuntura social, 

política e econômica que, em alguma medida afetam a vida das pessoas. Além 

disso, em razão de suas ações, a IES tem presença continuada nos diversos 

meios de comunicação, em âmbito local e regional, especialmente jornais, 

televisão, revistas e portais eletrônicos. 

Com base em PDI, a IES desenvolve suas ações e estratégias de 

comunicação por meio de um plano de comunicação institucional e de um 

plano de mídia. Quanto ao plano de comunicação institucional, a comunicação 

se dá através do acesso e interação do corpo discente e da comunidade com 

portal da IES, localizado em www.unescnet.br e, também, por meio do acesso 

dos acadêmicos e da comunidade à estrutura técnico-administrativa da IES 

incumbida dessa comunicação.  

No endereço eletrônico da FIC/UNESC, o Sistema de Gestão 

Acadêmica possibilita o acesso dos Coordenadores de Curso, Professores, 

Alunos, Egressos e Comunidade. Assim, em seu portal a IES facilita o acesso a 

serviços e informações que são de interesse da comunidade interna e externa, 

sendo possível interagir com o portal, por meio de diversos links, e ter acesso 

ao Calendário Acadêmico, Documentos e Informações de Interesse 

Acadêmico, Informações sobre Graduação e Pós Graduação, Clínica-Escola, 

Biblioteca, Eventos, Núcleos da IES, Informações Úteis, Formas de Contato 

http://www.unescnet.br/
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com IES, Notícias da IES, Responsabilidade Social, Parcerias Institucionais, 

Envolvimento com a Comunidade, Bolsas e Financiamento Estudantil, 

Publicações, Ouvidoria, Murais, cartazes afixados para informações aos 

docentes e discentes. 

3.2.1 Publicações 

Dado o seu compromisso em articular as ações de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, a IES tem como importante referencial de comunicação a sua 

Revista Científica Eletrônica(http://www.unescnet.br/NIP/Revistaeletronica.asp), 

destinada à divulgação da produção científica.  Todo esse trabalho é de 

responsabilidade do Núcleo Integrado de Pesquisa (NIP), que também 

coordena os Grupos de Estudos e Pesquisas e a Jornada Científica, realizada 

anualmente e aberta à comunidade.  

3.2.2 Convênios 

Ao longo de sua trajetória a IES tem consolidado suas estratégias de 

comunicação com a sociedade de modo a estabelecer vínculos duradouros 

com a comunidade. Especialmente com a comunidade empresarial e órgãos do 

setor público, a Coordenação Geral de Estágio, juntamente com os 

coordenadores de estágio de cada curso, tem celebrado diversas parcerias. 

Tais convênios abarcam diversos setores como o Setor de Serviços e 

Comércio Varejista; Sindicatos; Prefeituras e Órgãos Públicos; Federação de 

Indústrias; Hospitais; Escolas Públicas e Privadas, Instituições de Ensino 

Superior; Cooperativas, Associações e Entidades de Classe, totalizando 303 

convênios celebrados conforme Quadro Anexo . 

3.2.3 Ouvidoria 

A FIC/UNESC também tem consolidado a OUVIDORIA como fator 

fundamental de comunicação com a comunidade acadêmica e a sociedade. A 

ouvidora está concebida no endereço eletrônico da IES 

(http://www.unescnet.br/ouvidoria.asp) como “[...] um órgão [destinado] à 

http://www.unescnet.br/NIP/Revistaeletronica.asp
http://www.unescnet.br/ouvidoria.asp
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comunicação com a comunidade interna e externa, visando ao 

aperfeiçoamento das ações institucionais”. Assim, no que se refere à 

Comunidade Acadêmica, conforme informações no Portal da IES, o serviço de 

Ouvidoria da IES facilita ao corpo discente Manifestar sua opinião sobre os 

serviços prestados nos vários setores da Instituição (1); Sugerir medidas para o 

aprimoramento das ações da Instituição com vistas à melhoria de seus 

serviços, garantindo seu contínuo aperfeiçoamento (2); Denunciar infrações à 

cidadania, aos princípios de dignidade humana, à ética e à moral ocorridas em 

seu campus (3); [Estabelecer] um canal de comunicação e informação com a 

Diretoria como forma de resolver os problemas existentes (4). Quanto à 

Comunidade Externa, o serviço de ouvidoria possibilita dirimir dúvidas quanto 

aos serviços da Instituição (1); esclarecimentos quanto às atividades 

desenvolvidas pela Instituição (2); [Estabelecer] um canal de comunicação e 

informação (3); Sugerir medidas para o aprimoramento das ações da Instituição 

com vistas à melhoria de seus serviços, garantindo seu contínuo 

aperfeiçoamento (4). 

3.2.4 Egressos 

Outro importante canal de comunicação da FIC/UNESC ocorre por meio 

da interação com os seus egressos, cujo objetivo é obter informações e 

acompanhar a trajetória profissional dos acadêmicos formados pela IES. 

 

Figura 2 - Portal do Egresso 
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De acordo as informações encontradas no portal eletrônico da 

FIC/UNESC (http://www.unescnet.br/egresso_portal.asp), o do Portal do 

Egresso tem como propósito estabelecer canal permanente de comunicação 

com os alunos formadas na IES de modo estender sua relação com a IES, 

possibilitando maior integração e acompanhamento da contribuição da IES com 

a formação profissional de seus egressos e o desenvolvimento da sociedade. 

  Toda a estrutura de comunicação institucional da FIC/UNES é 

acompanhada de um Plano de Mídia que busca dar a maior publicidade 

possível dos serviços prestados pela IES e suas ações junto à sociedade. O 

referido plano compreende campanhas institucionais de caráter sociocultural e, 

também, campanhas publicitárias que ampliam a divulgação das ações da IES 

por meio de Rádio, Televisão, Jornais, Revistas e Portais Eletrônicos. Além 

disso, as referidas campanhas são reforçadas junto a empresas, órgãos 

públicos e escolas da rede pública e privada por meio de ações dos 

coordenadores de curso, professores e demais profissionais da IES. 

3.3  Políticas de Atendimento ao Discente 

  As políticas de atendimento ao aluno ocorrem em várias frentes, desde o 

acesso aos serviços no âmbito técnico-administrativo às questões atinentes ao 

processo ensino-aprendizagem, como Monitorias, Apoio ao Discente, 

Tecnologias da Informação e Comunicação, além das formas e Acesso ao 

Curso. 

3.3.1 Monitorias de Ensino 

O serviço de monitoria compreende o apoio pedagógico oferecido aos 

acadêmicos que tenham interesse no aprofundamento dos conteúdos e, 

também, solucionar dificuldades do ponto de vista teórico. Conforme disposto 

no Projeto Pedagógico da FIC/UNESC, seu Programa de Monitoria tem os 

seguintes objetivos: despertar no discente o interesse pelo ensino e/ou 

pesquisa e também oportunizar a sua participação na vida universitária em 

situações extracurriculares e que o conduzam à plena formação científica, 

técnica, cidadã e humanista (1); prestar o suporte ao corpo docente no 

http://www.unescnet.br/egresso_portal.asp
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desenvolvimento das práticas pedagógicas, no desenvolvimento de novas 

metodologias de ensino e na produção de material de apoio que aprimorem o 

processo ensino-aprendizagem (2); prestar apoio ao aprendizado do discente 

que apresente maior grau de dificuldade em disciplinas/unidades curriculares 

e/ou conteúdo (3). 

O marco legal da monitoria tem como referência a lei 5540/68, a partir as 

universidades criaram a função de monitor nos cursos de graduação. Com a 

LDB, acrescenta-se a possibilidade de os discentes do ensino superior 

poderem desenvolver atividades de ensino e pesquisa pelas respectivas 

instituições, bem como exercer funções de monitoria. 

Cumpre ressaltar que, não obstante a determinação do ponto de vista 

legal, a monitoria implica em grande diferencial para os cursos de graduação, 

pois impacta diretamente na melhoria na qualidade do ensino e na relação 

discente-docente. O papel do monitor, a partir da observação e ação 

pedagógica, torna-se fundamental, pois nesse contexto aflora a própria reflexão 

em relação ao ensino e ao processo educacional, fruto da convivência com o 

docente e com outros discentes.  

É com essa visão sobre o importante papel da monitória que 

FIC/UNESC estabelece os critérios de seleção para que os discentes possam 

para atuar como monitores, cujo Regulamento tem a finalidade de orientar as 

respectivas atividades. 

3.3.2 Apoio ao Discente  

Conforme indicações em seu Projeto Pedagógico, os discentes da 

FIC/UNESC dispõem de Apoio Psicopedagógico, cujos serviços são prestados 

por profissionais da própria IES com formação na área. O referido apoio ocorre 

por meio de uma entrevista, no primeiro semestre do curso, ou quando o 

professor encaminha acadêmicos com dificuldades de aprendizagem e/ou 

relacionamento. De acordo com as dificuldades identificadas, são oferecidos os 

seguintes serviços de apoio ao discente: Orientação e acompanhamento 

pessoal e social – Serviço de Aconselhamento Psicológico. O Serviço de 

Aconselhamento Psicológico é um espaço aberto aos estudantes da primeira 

série, na modalidade de Aconselhamento Psicológico, que objetiva o apoio às 



RELATÓRIO CPA - 2015 
 

 
40 

angústias mais proeminentes no processo de adaptação à vida universitária e à 

mudança de metodologia de ensino-aprendizagem. Visa o atendimento da 

demanda psicológica imediata e emergente, a partir de intervenções coerentes 

com referencial teórico da fenomenologia. O aconselhamento visa promover 

intervenções de forma breve, objetivando a promoção de mudanças nas 

estratégias de estudo e de reflexões sobre as dificuldades de adaptação às 

mudanças. Caracteriza-se por encontros de intervenção focada, sendo 

propostos de 01 a 06 encontros por estudante. Este modelo de atendimento 

está pautado no trabalho da IPUSP, Instituto de Aconselhamento Psicológico 

da USP (Morato, 2009) (1); Encaminhamento a serviços específicos de 

atendimento psicossocial (2); Psicoterapia breve – constitui-se de 5 a 15 

atendimentos de demandas específicas em aprendizagem (3). 

3.3.3 Tecnologias de Informação e Comunicação (Tics) 

  O processo de ensino e aprendizagem na FIC/UNESC também está 

amparado na tecnologia da informação e comunicação, conforme previsão em 

seu projeto pedagógico. Nesse sentido, os recursos didáticos compreendem 

diferentes mídias e tecnologias, como ambientes virtuais e suas ferramentas, 

redes sociais e suas ferramentas, fóruns eletrônicos, blogs, chats, tecnologias 

de telefonia, teleconferências, videoconferências, Televisão convencional, 

Televisão digital e interativa, rádio, programas específicos de computadores 

(softwares), objetos de aprendizagem, conteúdos disponibilizados em suportes 

tradicionais (livros), em suportes eletrônicos (CD, DVD, Memória Flash, 

nuvens), “games” entre outros. 

No caso dos últimos períodos de cada curso, a FIC/UNESC adota 

como mecanismo pedagógico oferece um curso de humanidades, por meio da 

plataforma Moodle. Trata-se de software livre de apoio colaborativo, de 

utilização na internet, personalizável e passível de adaptação às necessidades 

de apoio à aprendizagem, sendo que os cursos podem ser trabalhados de 

forma mista ou totalmente on-line. Cumpre ainda destacar que o sistema 

Moodle é baseado na web, podendo, portanto, ser acessado de qualquer lugar 

do mundo, favorecendo aos cursos o desenvolvimento das atividades por meio 

da referida plataforma sem restrições quanto à localidade. Nesse contexto, é 
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possível elencar alguns motivos para o uso da plataforma Moodle como 

importante ferramenta de apoio educacional, sendo eles: aumento da 

motivação dos alunos (1); maior facilidade na produção e distribuição de 

conteúdos (2); partilha de conteúdos entre instituições (3); gestão total do 

ambiente virtual de aprendizagem (4); realização de avaliações de alunos (5); 

suporte tecnológico para a disponibilização de conteúdos de acordo com um 

modelo pedagógico e design institucional (6); controle de acessos (7); 

atribuição de notas (8). 

Ainda de acordo com seu projeto pedagógico, os cursos da 

FIC/UNESC são atendidos e amparados por tecnologias de informação e 

comunicação recentes e também no quesito quantidade de equipamentos em 

relação ao número total de usuários, acessibilidade, velocidade de acesso à 

internet, política de atualização de equipamentos e software. A IES 

disponibiliza laboratórios e outros meios de acesso a informações (como 

terminais “totens” em pontos diversos da IES). Também são disponibilizados 

laboratórios de informática cujos computadores tem acesso à Internet banda 

larga e recursos multimídia idênticos aos disponíveis aos docentes nas salas 

de aula. Além disso, IES oferece Internet banda larga Wi-Fi para toda a 

comunidade acadêmica em seu campus, sendo que os sistemas operacionais 

e software Antivírus são atualizados periodicamente.  

Cabe observar que a política de implantação e/ou aquisição de 

software é realizada através de estudos feitos anualmente com base no 

planejamento dos cursos, de modo a atender às necessidades didático-

pedagógicas.   

Outro diferencial da FIC/UNESC é a biblioteca informatizada. Com isso, 

os discentes dispõem de maior facilidade, uma vez que o acadêmico tem 

acesso ao acervo completo e pode realizar consultas sobre os materiais 

disponíveis para consulta local e para empréstimo, podendo também solicitar 

reservas de publicações do acervo, além de poder renovar empréstimos já 

efetuados. 
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3.3.4 Formas de acesso aos cursos 

O acesso aos cursos da FIC/UNESC ocorre mediante processo seletivo 

(vestibular), que tem caráter competitivo e classificatório, à exceção da prova 

de redação, que tem caráter eliminatório. O referido processo seletivo classifica 

os candidatos pela ordem decrescente da média das provas realizadas, com 

número de questões e pontuação estabelecidas pela comissão encarregada da 

execução do processo, sendo que as matrículas obedecem rigorosamente a 

ordem de classificação, havendo chamadas sucessivas para o preenchimento 

de vagas remanescentes de chamadas anteriores.  

Para os candidatos que participam do ENEM, suas notas consideradas 

para efeito de cálculo da média que define a classificação, sendo que utilização 

da nota é opcional, ficando a critério do candidato.  

Deste modo, uma vez definida a ordem decrescente, a IES inicia o 

processo de matrícula para preenchimento do número de vagas disponíveis. 

Além do processo seletivo convencional, o acesso aos cursos da 

FIC/UNESC também pode ser concedido aos portadores de diploma de curso 

superior (desde que tenha disponibilidade de vagas remanescentes do 

processo seletivo). Além disso, também podem ocorrer transferências de 

instituições congêneres. 

3.3.5 Acessibilidade 

Outro ponto fundamental no conjunto das políticas da FIC/UNESC é a 

questão da acessibilidade, cuja concepção em sentido amplo, implica no 

atendimento às necessidades em seus diversos aspectos, realizado em todos 

os setores da instituição, tais como a acessibilidade, atendimento diferenciado 

para os que possuem necessidades específicas, promovendo melhor 

articulação docente frentes às demandas de inclusão, como é o caso dos 

Professores/Intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), que são 

contratados pela IES com o objetivo de garantir a comunicação ao aluno surdo 

em todos os ambientes da IES. 
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CAPÍTULO IV:   EIXO IV 

4.1 Políticas de Pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo 

técnico-administrativo. 

 Em seus mais trinta anos de serviços prestados à educação superior em 

Rondônia, a FIC/UNESC traz como marca fundamental, reconhecida pela 

comunidade acadêmica e a sociedade, a preocupação com a qualificação 

permanente de seus profissionais, compreendendo não só o corpo docente, 

mas também os colaboradores técnicos e administrativos.  

O quadro a seguir retrata a titulação do corpo docente da IES, cujos 

profissionais são oriundos das mais diversas regiões brasileiras e que atraídos 

pelas condições oferecidas pela IES se dispuseram a contribuir com o 

desenvolvimento da região. 

Quadro 4 – Titulação Docente. 

Titulação Quantidade 

Doutor 09 

Mestre  52 

Especialista 57 

Total 118 

4.2 Organização e Gestão da Instituição 

Uma vez considerados os princípios que regem e amparam as ações da 

IES à luz de seu PDI, torna-se fundamental que o transcorrer das atividades se 

dê por meio de um planejamento participativo que estimule e favoreça o 

processo de integração e a conduta ética entre seus colaboradores.  

Considera-se também, especialmente em um cenário de conjuntura 

adversa vivido nos últimos anos, que o processo de planejamento, 

organização, execução e controle das ações prime pela eficiência. E nesse 

sentido, principalmente considerando a condição da FIC/UNESC de instituição 

sem fins lucrativos, faz-se importante que os recursos sejam utilizados de 

maneira racional, em um processo que resulte financeira e economicamente 
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em um ambiente favorável a novos investimentos e que ampliem ações da IES 

junto à sociedade no campo científico, tecnológico, cultural, artístico e na 

contribuição para o desenvolvimento regional.  

 Em face desses princípios e objetivos fundados na eficiência econômica 

e administrativa a IES, mantida pela Associação Educacional de Rondônia 

(AERON) e com uma estrutura organizacional e operacional compreendida 

pela Direção Geral, Coordenação  Pedagógica, Direção Acadêmica e Direção 

Administrativa e Financeira, tem como compromisso o desenvolvimento de 

suas atividades com base na legislação em vigor, no Regimento Interno e no 

próprio Estatuto da Mantenedora.  

  Some-se a essa base organizacional uma estrutura administrativa que 

possibilita seu funcionamento contemplando órgãos normativos, consultivos, 

deliberativos, executivos e suplementares, cujas decisões são facilitadas por 

uma estrutura hierárquica harmônica que facilita a coordenação e execução 

das atividades entre Mantenedora, Direção, Coordenações de Curso, Corpo 

Docente, Acadêmicos e Comunidade. Nesse contexto administrativo, o Diretor 

Geral responde pela Administração Executiva, sendo que o Conselho Superior 

(CONSUP) e o Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CONSEPE) são 

responsáveis pela Administração Superior.  

Quanto às instâncias superiores e, também, as instâncias finais de 

decisão nas questões administrativas de recurso, tem papel fundamental o 

CONSUP, órgão superior deliberativo, normativo, consultivo e jurisdicional 

cujas atividades são disciplinadas pelo regimento da FIC/UNESC. Os membros 

do CONSUP são o Diretor-Geral, seu Presidente; Vice-Diretor; Diretor 

Acadêmico; Diretor Administrativo; um representante da Coordenação  

Pedagógica; dois coordenadores de cursos; dois representantes do corpo 

docente, eleitos pelos seus pares; um representante do corpo discente; um 

representante da AERON, por ela indicado; e dois representantes da 

comunidade. 

4.2.1 Sustentabilidade Financeira 

  Conforme estrutura organizacional e administrativa aqui considerada, 

cabe à mantenedora AERON propiciar condições ao pleno funcionamento das 



RELATÓRIO CPA - 2015 
 

 
45 

ações e atividades da FIC/UNESC, de modo a favorecer a construção de uma 

base financeira e administrativa que suporte o desenvolvimento contínuo da 

IES em face de seus compromissos com a qualidade do ensino, da pesquisa e 

a da extensão.  

 O PDI traz um plano econômico e financeiro que se estende por cinco 

anos subsequentes, cujas ações em curso se dão especialmente em razão do 

plano de expansão da IES em face da autorização de novos cursos.  

 Diante disso, torna-se necessária a ampliação da infraestrutura da IES 

considerando novos espaços e condições adequadas ao atendimento das 

demandas de novos acadêmicos, sendo que atualmente a IES tem passado 

pela conclusão de diversos investimentos que vão desde a estrutura física ao 

aumento do acervo bibliográfico, passando por investimentos em laboratórios e 

a contratação de funcionários e docentes, além da adaptação da infraestrutura 

de modo a ampliar acessibilidades em todos os seus aspectos. 
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CAPÍTULO V:   EIXO V 

5.1 Infraestrutura Física 

A FIC/UNESC apresenta notoriamente transformações que tem gerado 

impactos positivos para melhor atender a sociedade civil a cada ano. Nesse 

sentido, a IES dispõe de estrutura adequada às atividades desenvolvidas, além 

de avançar nas condições de acessibilidade em uma perspectiva ampla do 

próprio conceito acessibilidade.  

Cumpre ressaltar que para o primeiro semestre de 2016 está prevista a 

inauguração das novas instalações administrativas e acadêmicas da IES, 

sendo projetadas de modo ampliar as condições e avançar em termos 

qualitativos nos serviços prestados. Nessa nova estrutura, além de novas salas 

de aula, o corpo docente, os coordenadores dos cursos e os colaboradores 

técnicos-administrativos irão dispor de uma estrutura ainda mais adequada, 

com novas salas de reuniões, gabinetes e outros equipamentos. 

O quadro a seguir retrata a situação atual da estrutura física da IES.  

 
Quadro 5 – Descrição da estrutura física. 

SALAS M
2 

66 salas de aula (capacidade entre 40 e 70 alunos) 3.960 

Almoxarifado 55,20 

Anfiteatro  272 

Arquivo 48,30 

Biblioteca e videoteca 808 

Biotério 12,95 

Brinquedoteca e Laboratório de Práticas Pedagógicas 62,48 

Centro de Atendimento Psicossocial (Clínica-Escola) 140,94 

Clínica-Escola de Nutrição 21,15 

Coordenação Administrativa 23,01 

Coordenações de Cursos 200,25 

Coordenação de Ensino 23,01 

Coordenações de Estágio 25,02 

Coordenação de Pós-Graduação 23,01 

Delegacia do Conselho Regional de Administração 9,00 

Delegacia do Conselho Regional de Economia 9,00 

Diretoria 23,01 

Empresa Júnior 21,76 

Laboratório de Análises Clínicas 55,05 

Laboratório de Anatomia Humana 76,91 

Laboratório de Apoio (Sala de Materiais e Esterilização) 19,60 

Laboratório Ateliê de Desenho Artístico 65,39 
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Laboratório de Desenho Técnico 88,19 

Laboratório de Física 63,87 

Laboratório de Hardware 32,00 

Laboratório de Hidráulica 64,88 

Laboratórios de Informática (03) 64,61 cada 

Laboratório Microscopia 63,18 

Laboratório Multidisciplinar 58,48 

Laboratório de Parasitologia 32,01 

Laboratório de Práticas Contábeis 46,75 

Laboratório de Psicodiagnóstico com Sala de Espelho 59,03 

Laboratório de Psicologia Experimental 66,20 

Laboratório de Técnica Dietética 68,25 

Núcleo de Extensão 25,02 

Núcleo de Pesquisa 22,12 

Núcleo de Práticas Jurídicas 51,22 

Reprografia 57,66 

Restaurante e Lanchonete 100 

Sala de Audiência Simulada  128,02 

Sala da Comissão Própria de Avaliação 18,56 

Sala de Professores 73,80 

Sala de Reunião 48,29 

Secretaria Acadêmica  82,60 

Secretaria Docente 21,15 

Setor Financeiro 23,01 

Setor de Recursos Humanos 23,01 

Fonte: Setor administrativo, 2015. 

Não obstante as novas instalações, previstas para inaugurar no primeiro 

semestre de 2016, agregarem melhores condições à estrutura atual, de modo 

geral a comunidade acadêmica tem percebido avanços ao longo dos anos no 

tocante à estrutura física da FIC/UNESC, cujos dados são perceptíveis 

mediante resultados apresentados nos gráficos descritos a seguir e refletem 

questionamentos junto ao corpo Docente, Discente e Técnico-Administrativo da 

Instituição. 
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5.1.1 SALAS DE AULA 

Gráfico 144 - Nível de satisfação em relação ao espaço físico. 

 

O gráfico 14 mostra que, dos respondentes, 60,37% estão satisfeitos 

com o espaço físico das salas de aula oferecido pela FIC/UNESC, sendo que 

24,46% estão parcialmente satisfeitos e 13,32% não se encontram satisfeitos. 

Vale salientar que a instituição no momento de aplicação do questionário 

estava passando por reformas, porém esse problema já estará sendo sanado 

no início de 2016, proporcionando novas salas de aulas, melhorias nas atuais, 

podendo-se inferir que o nível de insatisfação cairá na próxima avaliação. 

Os discentes foram questionados também sobre o nível de satisfação 

em relação às condições físicas (luminosidade, espaço, acústica, climatização) 

das salas de aula. As respostas foram as seguintes: 

 

Gráfico 15 - Nível de satisfação em relação as condições físicas (luminosidade, 
espaço, acústica, climatização) das salas de aula. 

 

Conforme mostra o gráfico 15, 59,31% dos respondentes estão 

satisfeitos com os aspectos físicos das salas de aula, sendo que 33,73% 

responderam estar parcialmente satisfeitos e 6,98% estão insatisfeitos. 
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Demonstra-se assim que o ambiente de trabalho está proporcionando de forma 

geral,  satisfação aos discentes. 

Outro aspecto avaliado foi em relação às mobílias das salas de aula, 

cujos dados são retratados no gráfico 16. 

 

Gráfico 156 - Nível de satisfação em relação as mobílias. 

 

Os dados do gráfico 16 revelam que dos acadêmicos que responderam 

49,19% estão satisfeitos, 21,06% estão parcialmente satisfeitos e 28,22% 

estão insatisfeitos. Quanto a esse aspecto, deve-se observar que nos últimos 

anos houve aquisições de novas carteiras, novas mesas e a cada ano a 

instituição tem investido nas condições internas das salas de aula, buscando 

maior conforto e qualidade neste quesito.  

Um fator primordial em qualquer ambiente é valorizar e criar 

acessibilidade para todas as pessoas que necessitem de alguma atenção 

especial e que possuem algum tipo e mobilidade reduzida. Baseado nisso a 

CPA questionou sobre como a FIC/ UNESC tem proporcionado uma estrutura 

para seus acadêmicos e frequentadores. 

 

Gráfico 167 - Nível de satisfação com as condições de acessibilidade das 
pessoas com deficientes ou com mobilidade reduzida. 
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Com base no gráfico 17, verifica-se que entre os estudantes 48,11% 

concordam que a instituição possui boas condições de acessibilidade, sendo 

que 24,42% concordam parcialmente e 15,72% discordam que a FIC/IES 

proporciona tais adequações. 

5.1.2 BIBLIOTECA 

A FIC/UNESC tem buscado constantemente um desenvolvimento na 

qualidade dos serviços oferecidos pela biblioteca. Sabe-se que existem 

fragilidades em alguns aspectos. O próximo gráfico demonstra a opinião dos 

discentes em relação a este assunto.  

Gráfico 178 - Nível de frequência de acadêmicos na a biblioteca para 
realização de atividades. 

 

Conforme dados do gráfico 18, a Biblioteca é um ambiente que 

frequentemente é utilizado por 71,13% acadêmicos da IES, 21% frequentam de 

vez em quando, e 4,59% discordam em relação à frequência na biblioteca para 

realização de trabalhos. Quando se trata do espaço físico da biblioteca, o 

gráfico 19 retrata os seguintes dados: 

Gráfico 19 - Nível de satisfação em relação ao espaço físico da biblioteca. 
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Verifica-se no gráfico 19 que, dos respondentes, 80,89% dos estudantes 

encontram-se satisfeitos, em contrapartida de apenas 4,02% mostram-se 

insatisfeitos e 12,88% estão parcialmente satisfeitos. O próximo gráfico traz 

dados quanto ao acevo bibliográfico. 

Gráfico 180 - Nível de satisfação quanto ao acervo da biblioteca. 

 

Observa-se no gráfico 20 que no quesito acervo da biblioteca os 

acadêmicos apresentam indicações parciais insatisfação de 21,42%, enquanto 

que 12,14% responderam não estarem satisfeitos com a quantidade de obras 

que a biblioteca possui. Entretanto, 63,99% encontram-se satisfeitos. Neste 

caso, embora haja um nível de insatisfação que inspira cuidados, percebe-se 

que os dados também revelam sintonia com os investimentos que a 

FIC/UNESC tem realizado a cada semestre para em manter seu acervo 

atualizado e proporcionar ao acadêmico melhores condições de estudo e 

pesquisa.  

Quanto ao espaço físico, observa-se que a IES possui atualmente em 

sua biblioteca espaço condizente com as necessiades de sua comunidade 

acadêmica e para o atendimento à sociedade. Já no que se refere ao acervo, o 

quadro a seguir quadro 6 retrata a situação atual, por área de conhecimento. 

Quadro 6 - Distribuição do Acervo por área de conhecimento. 

Área Do Conhecimento Títulos Volumes 

Ciências Exatas e da Terra 1271 3724 

Ciências Biológicas 286 583 

Engenharia/Tecnologia 264 831 

Ciências da Saúde 235 471 

Ciências Agrárias 33 70 

Ciências Sociais Aplicadas 7760 19236 

Ciências Humanas 4873 12698 

Linguística, Letras e Artes 2801 4888 

TOTAL 33716 42501 

Fonte: Biblioteca da Instituição - Cacoal - Rondônia. 
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O quadro a seguir quadro 7 mostra a situação atual do acervo de 

periódicos por área de conhecimento. 

Quadro 7 – Distribuição Acervo de Periódicos por área de conhecimento. 

Área Do Conhecimento Nacionais       Estrangeiros 

Ciências Exatas e da Terra 38  

Ciências Biológicas 02  

Engenharia/Tecnologia 04  

Ciências da Saúde 08  

Ciências Agrárias -  

Ciências Sócias Aplicadas 53 04 

Ciências Humanas 32 03 

Linguística, Letras e Artes  55  

TOTAL 192 07 

    Fonte: Biblioteca da instituição– Cacoal – Rondônia 

De acordo com informações da IES, a Biblioteca também possui, no 

Setor de Referência, obras como enciclopédias, dicionários gerais referentes a 

idiomas, informática, ciências sociais, política, economia, direito, ciências 

tecnológicas, manual de elaboração de estudos monográficos entre outros, 

dispondo também, conforme retrata o quadro 8, de recursos audiovisuais e 

bases de dados, compreendendo diversas áreas do conhecimento. 

 

Quadro 8 - Recursos Audiovisuais por áreas de conhecimento 

Área do Conhecimento VHS/CD-Rom/DVD Bases de Dados 

Ciências Exata e da Terra 282 01 

Ciências Biológicas 44 - 

Engenharia/Tecnologia 05 02 

Ciências da Saúde 27 02 

Ciências Agrárias 09 01 

Ciências Sócias Aplicadas 690 04 

Ciências Humanas 249 06 

Linguística, Letras e Artes 81 01 

TOTAL 1387 17 

Fonte: Biblioteca da instituição– Cacoal – Rondônia  

Ainda de acordo com informações da FIC/UNESC, há por parte da 

instituição a consciência das necessidades de mudanças contínuas na 

biblioteca, mantendo um acervo atualizado, por meio de indicações dos 

docentes e mediante demanda dos cursos e suas respectivas disciplinas. O 

quadro a seguir quadro 9 traz informações nesse sentido. 
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Quadro 9 - Plano de Atualização do Acervo. 

DESCRIÇÃO ANO/QUANTIDADE 

Ano 2013 2014 2015 2016 2017 

Acervo total (previsão) 42000 45000 48000 52000 55000 

Fonte: Biblioteca da instituição– Cacoal – Rondônia 

 

Conforme retratado pelo quadro 9, a IES prevê em seu planejamento 

orçamentário a ampliação gradativa do acervo com recursos do Fundo de 

Apoio à Biblioteca (FAB), cuja ampliação se dará mediante processos de 

autorização de novos cursos de graduação. 

5.1.3 LABORATÓRIO DE MICROSCOPIA E MICROBIOLOGIA 

DOS ALIMENTOS 

Quanto aos laboratórios, cabe observar que o laboratório de Microscopia 

e Microbiologia dos Alimentos nos últimos anos passou por um processo de 

desenvolvimento, cujas mudanças são percebidas na satisfação retratada 

pelos acadêmicos. Quando questionados sobre espaço, material, instrumentos, 

percebe-se que os cursos de forma geral que fazem uso da estrutura do 

referido laboratório estão satisfeitos com o ambiente.  

Gráfico 191 - Satisfação dos acadêmicos em relação ao Espaço Físico do 
laboratório de microscopia. 

 

Conforme dados do gráfico 21, os acadêmicos dos cursos que utilizam o 

laboratório de microscopia apresentaram um bom nível de satisfação em 

relação ao espaço físico que o ambiente possui para as aulas práticas. Mais 

87,50% concordaram com o espaço que a instituição possui. Alguns 
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acadêmicos não souberam ou quem sabe não quiseram responder, deixando 

uma margem de 3,12% de não concordância. 

Outro aspecto importante para o bom andamento das aulas práticas são 

os instrumentos utilizados no laboratório. Quando questionados sobre a 

disponibilidade de instrumentos para uso nessas aulas, os acadêmicos 

responderam conforme dados apresentados no gráfico 22.  

 

Gráfico 202 - Satisfação da quantidade de Instrumentos do Laboratório de 
Microscopia. 

 

 

Os dados do gráfico 22 mostram que a maioria se encontra satisfeita, 

pois mais de 71,88% dos acadêmicos concordam com a quantidade de 

instrumentos utilizados, e menos de 12% estão insatisfeitos. 

Em relação aos equipamentos, mobílias, apoio de monitores e técnicos 

do laboratório a satisfação dos acadêmicos supera os 80%, demonstrando que 

com o passar dos anos a IES tem buscado investir na melhoria e qualidade de 

das suas condições de oferta dos cursos. 

5.1.4 LABORATÓRIO DE ANATOMIA 

O laboratório de Anatomia utilizado pelos cursos na área da saúde 

apresentou os resultados retratados nos gráficos a seguir, começando pelo 

espaço físico. 
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Gráfico 213 - Nível de satisfação em relação ao espaço físico. 

 

O gráfico 23 mostra um grau de satisfação de mais de 80%, e apenas 

3,57% não concordam como espaço que a laboratório possui, sendo que 

7,14% não souberam responder, ou provavelmente não quiseram, pois todos 

os acadêmicos conhecem esse laboratório no primeiro semestre do curso. 

Quando indagados em relação aos equipamentos instalados, a 

percepção já foi outra, pois o nível de discordância foi maior. No gráfico 24 são 

demonstrados estes dados. 

Gráfico 224 - Nível de satisfação dos acadêmicos com a quantidade de 
equipamentos instalados no laboratório. 

 

Conforme retrata o gráfico 24, dos estudantes que responderam, mais 

de 23% se mostraram insatisfeitos com os equipamentos, e menos de 40% 

concordaram com a situação atual neste aspecto. 
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5.1.5 LABORATÓRIO DE FÍSICA 

O laboratório de física foi muito avaliado pelos discentes. Vários cursos 

fazem usam deste espaço, principalmente as engenharias e os cursos das 

áreas da saúde. 

O laboratório de física no quesito espaço físico foi avaliado da seguinte 

forma: 

 

Gráfico 25 - Nível de satisfação discente em relação ao espaço físico do 
laboratório de física. 

 

O gráfico 25 mostra que a satisfação com o espaço físico é de 59,85%, 

sendo que 25,76% dos acadêmicos concordam parcialmente e 9,85% 

discordam que o espaço seja suficiente. 

Gráfico 236 - Nível de satisfação de Equipamentos no laboratório de Física. 

 

Conforme dados do gráfico 26, verifica-se que os acadêmicos 

apresentam um nível de insatisfação de aproximadamente 24,24% quanto aos 
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equipamentos do laboratório de física, porém, em contrapartida, mais de 

59,84% estão satisfeitos com os aparelhos que o laboratório possui. 

5.1.6 LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA 

O laboratório de hidráulica é utilizado pelos cursos das Engenharias. Os 

acadêmicos questionados quanto aos equipamentos apresentaram os 

seguintes resultados:  

Gráfico 247 - Nível de satisfação sobre os equipamentos. 

 

Conforme dados do gráfico 27, os acadêmicos apresentaram um nível 

de 36% de satisfação, sendo que 26% não concordam com a quantidade 

disponível de equipamentos e 34% estão razoavelmente satisfeitos.  

Gráfico 258 - Nível de Satisfação em relação ao Espaço Físico. 

 

Em relação ao espaço físico do laboratório de hidráulica, de acordo com 

o gráfico 28, os estudantes demonstraram 60% de satisfação e apenas 14% 

mostraram insatisfação, sendo que 4% não souberam responder. 
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5.1.7 LABORATÓRIO DE LÍQUIDOS CORPORAIS E 

PARASITOLOGIA 

O curso de Biomedicina utiliza esses ambientes para suas aulas práticas 

e estágios.  

Gráfico 29 - Satisfação sobre Espaço Físico. 

 

Neste caso, conforme dados do gráfico 29, a satisfação das turmas em 

relação ao espaço físico chega a 86,67%. Já quando questionados sobre os 

equipamentos que pertencem a este laboratório eles avaliaram conforme 

retrata o gráfico 30. 

Gráfico 260 - Nível de satisfação em relação aos Equipamentos. 

 

O gráfico 30 mostra que dos acadêmicos que utilizam o laboratório um 

nível de 80% apresenta-se satisfeito, sendo que 13,34% os estudantes estão 

insatisfeitos com os equipamentos. De modo geral percebe-se que a 

FIC/UNESC tem buscado investir na melhoria constante na área de 

laboratórios. 
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5.1.8 LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR-QUÍMICA 

Este ambiente é utilizado por diversos cursos, sendo assim vários 

acadêmicos participaram deste questionamento e os dados são apresentados 

a seguir. O primeiro aspecto é em relação ao espaço físico destina às aulas de 

diversas químicas. 

Gráfico 271 - Nível de satisfação do espaço físico do laboratório de Química. 

 

No gráfico 31 verifica-se que 74,20% dos acadêmicos estão satisfeitos e 

apenas 2,15% encontram-se insatisfeitos com o atual espaço. 

O quesito equipamentos vem a cada ano sendo mais bem avaliado pelo 

que se pode depreender no gráfico 32, pois mostram coerência com os 

investimentos da FIC/UNESC neste quesito. 

Gráfico 282 - Nível de satisfação em relação aos equipamentos do laboratório 
de química. 

 

Conforme dados do gráfico 32, apenas 3,23% discordam de que o 

laboratório multidisciplinar-química possui equipamentos suficientes, sendo que 

aproximadamente 58,07% concordam que o laboratório se encontra bem 

equipado. 
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5.1.9 LABORATÓRIO EXPERIMENTAL 

 Os cursos de Psicologia, Nutrição e Biomedicina fazem uso deste 

ambiente e seus discentes foram indagados sobre alguns aspectos dos quais 

necessitam para o seu cotidiano como acadêmico. 

 

Gráfico 293 - Nível de satisfação em relação ao espaço do Laboratório 
experimental. 

 

 Os dados do gráfico 33 mostram que 81,82% dos estudantes concordam 

que o espaço de aula prática para esta modalidade de estudo é suficiente, 

sendo que apenas 9,09% consideram o espaço razoável e nenhum avaliou 

como inapropriado.  

Neste mesmo Laboratório Experimental destaca-se um ponto em relação 

à climatização, cuja pergunta é realizada em todos os ambientes quanto ao 

nível de satisfação e em geral a porcentagem de concordância é sempre acima 

de 90%. Porém, neste caso, os acadêmicos apresentaram o seguinte 

resultado, demonstrado no gráfico a seguir.  
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Gráfico 304 - Nível de satisfação em relação a climatização do Laboratório 
Experimental. 

 

Conforme dados do gráfico 34, os acadêmicos apresentaram uma 

satisfação de 63,64%, sendo que 18,18% estão razoavelmente satisfeitos e 

18,18% não concordam que está bom.  

Gráfico 315 - Nível de satisfação em relação aos equipamentos instalados no 
Laboratório Experimental. 

 

Já no gráfico 35, no aspecto equipamentos, a concordância apresentada 

ultrapassou os 72,73%, sendo que 27,27% encontram-se razoavelmente 

insatisfeitos. 

5.1.10 LABORATÓRIO DE TÉCNICA DIETÉTICA 

O curso de Nutrição utiliza este laboratório com seus acadêmicos que 

diariamente aproveitam o espaço para buscarem aprimorar seus 

conhecimentos de sala de aula. O resultado, quando indagados sobre este 

ambiente, foi o seguinte: 
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Gráfico 326 - Nível de satisfação quanto ao espaço do laboratório de Técnicas 
Dietéticas. 

 

Conforme retrata o gráfico 36, os acadêmicos apresentam satisfação 

referente ao espaço físico. O nível de satisfação é de 80% dos acadêmicos em 

relação a isto. Apenas 12% não estão completamente satisfeitos e 8% não 

estão satisfeitos. Outro fator analisado foi referente aos equipamentos do 

laboratório.  

Gráfico 337 - Nível de satisfação dos equipamentos instalados no Laboratório 
de Técnica Dietética. 

 

O gráfico 37 evidencia uma satisfação de 72% de concordância, sendo 

que 16% encontram-se razoavelmente satisfeitos e 16% insatisfeitos com os 

equipamentos disponíveis e instalados no laboratório. Percebe-se que este 

aspecto precisará ser analisado e melhorado. 

5.1.11 LABORATÓRIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

O curso de Engenharia Civil avaliou este ambiente por fazer uso 

constante para a devida formação de suas atribuições como futuros 
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engenheiros. Os resultados podem ser visualizados no gráfico 39 e 

demonstram certo nível de insatisfação referente aos equipamentos instalados.  

Gráfico 38 - Nível de satisfação referente aos equipamentos do Laboratório de 
Materiais de Construção Civil. 

 

Conforme dados do gráfico 38, 26,73% dos acadêmicos encontram-se 

satisfeitos com os equipamentos instalados no laboratório, 15,52% dos 

estudantes estão razoavelmente satisfeitos, 16,38% estão parcialmente 

insatisfeitos e 38,79% estão insatisfeitos com o atual contexto do laboratório. 

Outra pergunta remete ao espaço físico do laboratório. E as respostas 

são apresentadas no gráfico a seguir.  

 

Gráfico 39 - Nível de Satisfação em relação ao espaço físico do laboratório de 
Materiais de Construção Civil. 

 

De acordo com o gráfico 39, dos respondentes, 52,10% estão satisfeitos, 

quase 15,97% encontram-se razoavelmente satisfeitos, 20,17% estão 

insatisfeitos. 

Neste laboratório enfatiza-se o questionamento em relação à 

climatização do ambiente, mobílias, que são perguntas realizadas neste 
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processo de avaliação institucional e julgadas pertinentes, sendo 

acrescentadas neste relatório em razão da relevância de suas respostas. 

 

Gráfico 40 - Nível de Satisfação em relação a climatização. 

 

O gráfico 40 mostra que 49,5% dos acadêmicos estão insatisfeitos com 

a climatização do ambiente. 14% estão razoavelmente insatisfeitos 14%, 10,9% 

estão razoavelmente satisfeitos e somente 13,4% encontram-se satisfeitos. 

 

Gráfico 341 - Nível de satisfação em relação a mobílias. 

 

O gráfico 41 retrata que 31,36% dos acadêmicos estão satisfeitos nos 

quesitos mobílias, ou seja, cadeiras, mesas, entre outras, sendo que 38,98% 

estão razoavelmente satisfeitos e 25,42% encontra-se insatisfeitos. 

Cabe ressaltar que este laboratório é um dos mais novos da 

FIC/UNESC, e no ano de 2016 novos investimentos já estão sendo realizados 

para melhoria dos aspectos negativos evidenciados e apontados neste 

relatório. 
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5.1.12 LABORATÓRIO- ATELIÊ 

Os discentes do curso de Arquitetura e Urbanismo fazem uso deste 

ambiente para o desenvolvimento de suas aulas.  Quando foram indagados a 

respeito do espaço físico, apresentaram os seguintes resultados:  

Gráfico 352 - Nível de satisfação em relação ao espaço físico. 

 

Percebe-se no gráfico 42 que 38% dos acadêmicos estão satisfeitos, 

12,3% estão razoavelmente satisfeitos, 23% estão parcialmente insatisfeitos e 

23% estão insatisfeitos. 

Outra questão abordada neste laboratório e enfatizada neste relatório, é 

quanto à iluminação do ambiente, por ser um aspecto de fundamental às 

atividades do curso. Os acadêmicos avaliaram da seguinte forma: 

 

Gráfico 363 - Nível de satisfação em relação a iluminação. 

 

Conforme dados do gráfico 43, dos estudantes que responderam, 

55,38% estão satisfeitos com a iluminação do ateliê, 23,08% estão 

parcialmente satisfeitos e 18,46% encontram-se insatisfeitos.  

Em relação aos equipamentos disponíveis no ateliê os acadêmicos 

quando questionados apresentaram o seguinte nível de satisfação:  
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Gráfico 374 - Nível de satisfação em relação aos equipamentos instalado no 
Ateliê. 

 

Os resultados do gráfico 44 evidenciam que 26% dos acadêmicos estão 

satisfeitos quanto aos equipamentos instalados, sendo que 10,7% estão 

razoavelmente satisfeitos, 26,1% parcialmente insatisfeitos e 33,8% 

encontram-se insatisfeitos com o contexto atual de equipamentos disponíveis.  

Em relação às mobílias disponibilizadas neste ambiente os discentes 

também foram questionados sobre o nível de satisfação.  

Gráfico 385 - Nível de satisfação em relação às mobílias. 

 

Os dados do gráfico 45 mostram que o nível de satisfação positiva foi de 

29,23%. 12,31% estão razoavelmente satisfeitos, 7,69% estão parcialmente 

insatisfeitos e 49,23% encontram-se insatisfeitos com a situação atual.  

5.1.13 CLÍNICA ESCOLA 

Quando os acadêmicos do curso são indagados sobre o funcionamento 

deste projeto e suas instalações, as respostas foram as seguintes: 
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Gráfico 396 - Nível de satisfação em relação ao espaço físico. 

 

O gráfico 46 mostra que 52,17% estão insatisfeitos com o espaço físico 

atual. 4,35% estão parcialmente insatisfeitos, 4,35% estão razoavelmente 

satisfeitos e 30,43% estão satisfeitos, cabendo ressaltar que a FIC/UNESC no 

momento da avaliação em 2015 estava passando por reforma e a Clínica 

encontrava-se em um ambiente provisório, sendo que em 2016 já terá novas 

instalações, sanando essa deficiência. 

Gráfico 407 - Nível de satisfação em relação aos equipamentos. 

 

O gráfico 47 traz resultados sobre os equipamentos disponíveis. 52,18% 

encontram-se insatisfeitos com os equipamentos, 26,09% estão satisfeitos, 

4,35% razoavelmente insatisfeitos e 4,33% parcialmente satisfeitos. 
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Gráfico 418 - Nível de satisfação em relação a mobília. 

 

Em relação às mobílias disponíveis na clínica escola os acadêmicos 

apresentaram os seguintes dados apresentados no gráfico 48. Encontra-se 

satisfeitos com as mesas, cadeiras e outras mobílias 26,09% dos acadêmicos. 

52,16% estão insatisfeitos, 8,7% estão parcialmente insatisfeitos e 4,35% 

razoavelmente satisfeitos. 

5.1.14 NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS (NPJ) 

Em relação ao espaço físico o gráfico 49 retrata os seguintes dados para 

o Núcleo de Práticas jurídicas: 

 

Gráfico 49 - Nível de satisfação relacionada ao espaço físico. 

 

O gráfico 49, mostra que para 59,33% dos discentes do curso de direito 

o espaço físico do NPJ é apropriado. Para 10,17% dos respondentes o espaço 

está razoavelmente apropriado, sendo que 5,93% estão parcialmente 

insatisfeitos e 11,86% estão insatisfeitos com o espaço físico.  
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Gráfico 420 - Nível de satisfação em relação aos equipamentos instalados. 

 

  No gráfico 50 verifica-se que 47,89% dos estudantes do curso de Direito 

estão satisfeitos com os equipamentos instalados no NPJ. 16,8% estão 

insatisfeitos e 18,48% estão parcialmente insatisfeitos. 

  Feitas as observações a partir dos gráficos, é importante observar que 

os dados da presente avaliação tem o propósito de propiciar momentos de 

reflexão e debates sobre a atual estágio de desenvolvimento da FIC/UNESC e 

de que modo pretende se posicionar no médio e longo prazo à luz de sua Visão 

e Missão como Instituição de Ensino Superior frente ao seu importante papel 

no desenvolvimento rondoniense.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Uma vez realizadas as observações acerca dos principais dados 

gerados na avaliação de 2015, cabe destacar que a cada ano o processo 

interno de avaliação ganha novos contornos e novos desafios inerentes ao 

próprio crescimento da FIC/UNESC e as respostas institucionais às demandas 

da comunidade acadêmica, sendo IES tem buscado o amadurecimento nesse 

processo, com o propósito de melhorar a identificação de fragilidades e 

necessidades de correções no decurso de suas atividades básicas de Ensino, 

Pesquisa e Extensão. 

  Nessa perspectiva, a avaliação interna de 2015 demonstra o 

compromisso da CPA, pautada nas indicações do SINAES, especificações e 

necessidades da IES, norteada por um espírito participativo. 

 Verificou-se na avaliação que PDI é conhecido pelo corpo docente da 

IES e seus funcionários, como evidenciado no decorrer do relatório, sendo que 

e a cada momento a IES procura inserir em suas reuniões o conhecimento da 

sua missão e de seus objetivos, de modo que todos possam tomar ciência da 

responsabilidade da IES em seus aspectos educacionais e para com a 

sociedade.  

  Quanto aos aspectos sociais, não obstante a relevância dos demais 

serviços prestados pela IES, o papel da clínica de psicologia, da clínica de 

nutrição e do NPJ, ganham destaque em razão de seu papel fundamental na 

promoção da qualidade de vida e, portanto, o aperfeiçoamento dos serviços 

prestados por esses setores constituem-se em importante base para difusão 

das ações sociais da FIC/UNESC. 

 Quanto aos quesitos relativos ao ensino, verifica-se na a avaliação de 

2015 que o conhecimento do plano de ensino, por parte dos acadêmicos, é 

satisfatório, já que mais de 80% responderam conhecer o plano atribuído a 

cada disciplina.  

  Em relação à avaliação docente, quanto ao domínio dos professores 

frente aos conteúdos ministrados, os estudantes mostraram-se satisfeitos. Este 

fator é fundamental para a IES, uma vez que necessita de uma equipe de 
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professores preparada para assumir o compromisso em formar cidadãos com 

excelência profissional.  

  A FIC/UNESC, a cada início de semestre, conforme expresso 

anteriormente, oferece a semana pedagógica a fim de proporcionar uma 

formação continuada de seu corpo docente, e isso ocorre pelo fato de IES 

entender que a formação pedagógica é um quesito básico e essencial para o 

fortalecimento do processo ensino aprendizagem.  

 Outro ponto importante da avaliação de 2015 refere-se ao papel do 

estágio supervisionado na vida do acadêmico. Os acadêmicos encontram-se, 

em sua maioria, satisfeitos com as experiências vivenciadas no último ano de 

curso no que se refere ao estágio, momento em que colocam em prática os 

conteúdos aprendidos em sala. Neste quesito, cabe destaque ao curso de 

Pedagogia, já que cem por cento dos acadêmicos consideraram que o estágio 

é fundamental para prepará-los para o mercado de trabalho. 

 No que se refere ao trabalho de conclusão de curso (TCC), 60% dos 

acadêmicos, entendem que o TCC contribuiu para a formação profissional. 

Entretanto, dos respondentes, 40% discordaram dessa contribuição, fator este 

que indica maior atenção da IES. Nesse quesito, cabe ressalvar que em 2015 a 

IES promoveu revisão nos regulamentos dos trabalhos de conclusão de curso, 

visando aperfeiçoar e nortear os cursos quanto à contribuição do TCC para a 

formação dos acadêmicos. 

 Outro fator que chamou atenção na presente avaliação é quanto à 

percepção dos discentes concluintes sobre o papel do curso estudado 

FIC/UNESC em seu preparo para o mercado de trabalho. Mais de 71% 

responderam positivamente, evidenciando a seriedade da IES em seu 

compromisso com a preparação dos profissionais. No entanto, é salutar a 

busca constante de soluções para diminuir a percentual dos 29% que não 

estão satisfeitos, implicando na identificação de fragilidades e revisão de 

estratégias. 

 Quanto aos aspectos relacionados à Pesquisa, observa-se que os 

docentes revelam certo nível de insatisfação, sendo que mais de 46,5% 

entendem que falta de incentivo por parte da IES. Porém cabe ressaltar que, 

embora esses dados indiquem atenção, verifica-se por parte da FIC/UNESC 

ações concretas que mostram avanço neste campo. São exemplos disso a 
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Semana Científica, realizada anualmente; a revista online; e o incentivo aos 

grupos de pesquisa através do Núcleo Integrado de Pesquisa (NIP). 

 No ano de 2015 a FIC/UNESC desenvolveu 46 projetos de extensão em 

seus cursos, que abrangeram diversas atividades socioambientais, integrando 

a comunidade. Também proporcionou momentos em que os discentes 

puderam agregar conhecimentos e desenvolvimento sociocultural com visitas 

técnicas, viagens, além do aprimoramento profissional por meio de cursos de 

capacitação.  

 Quantos aos serviços e atendimento oferecido pelos setores técnicos e 

administrativos da IES, merece observação o atendimento por parte dos 

funcionários da secretaria acadêmica. Verificou-se na avaliação de 2015 que 

os acadêmicos não estão satisfeitos. Esta fragilidade apresentada neste 

relatório indica necessidade, por parte da IES, de pensar melhorias quanto à 

capacitação no atendimento à comunidade acadêmica e de modo geral. 

 De modo geral, a interação com a comunidade, em se tratando de 

comunicação, mostrou-se ativa no ano de 2015, conforme retratado no 

decorrer do relatório. São exemplos nesse sentido o envolvimento com os 

egressos, os trabalhos de tutorias realizados e o acesso à ouvidoria entre 

outros. 

 Percebe-se que o corpo docente e técnico conhece em parte o plano de 

carreira, porém neste ponto ainda demonstrou-se certa fragilidade, sendo 

necessário elucidar melhor este ponto nas reuniões promovidas pela IES, 

cabendo salientar que, conforme informações da direção, essas ações já estão 

previstas para o decorrer do ano de 2016. 

 No que concerne à infraestrutura, as salas de aula apresentaram uma 

melhoria em relação à última avaliação, evidenciado a percepção com relação 

aos investimentos da IES. Quanto à acessibilidade, os dados indicam que 

ainda há necessidade de melhorias, dado o nível geral de 40% de insatisfação 

nesse quesito. 

 A biblioteca mostrou bom índice de avaliação, principalmente quanto ao 

espaço, acervo, apoio de funcionários, todos com bom nível de aceitação pela 

comunidade acadêmica.  

 Os laboratórios, de modo geral, foram bem avaliados, embora alguns 

poucos aspectos tenham ficado a desejar. Isso evidencia o esforço da 
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instituição com importantes investimentos nos últimos anos na melhoria da 

estrutura de seus laboratórios. Os cursos que fazem uso contínuo desses 

ambientes mostraram-se satisfeitos com o que encontram. Percebe-se que o 

aprendizado proporcionado tem gerado a satisfação acadêmica. 

 Ao término do presente relatório, cabe ressaltar a importância do 

trabalho da CPA, pois o processo avaliativo de espírito participativo auxiliará a 

IES no planejamento de possíveis melhorias para toda a comunidade 

acadêmica, corpo docente e técnico-administrativo. 
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ANEXO I - EMPRESAS E INSTITUIÇÕES CONVENIADAS 

COM A FIC/UNESC. 

Quadro 9 - Empresas e Instituições Conveniadas com a FIC/UNESC. 

Nº EMPRESAS E INSTITUIÇÕES CONVENIADAS 

1 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS. 

2 A & C COMÉRCIO DE BORRACHAS LTDA. 

3 A DE SOUZA & CIA LTDA-EPP. 

4 A S AGUIAR & CIA. 

5 A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO- SEDUC. 

6 ABRIGO MUNICIPAL PINGO DE GENTE 

7 AÇÃO ECOLÓGICA DO GUAPORÉ 

8 ADELSON RODRIGUES SILVA ME. 

9 ADVOCACIA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

10 AGRAFORTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSA LTDA. 

11 AGRO PASTO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA EPP 

12 AGROCRED ENGENHARIA & AGRONEGÓCIOS. 

13 ÁGUAS E MINERAIS DA AMAZÔNIA LTDA. 

14 ALDEIA DO SOL FOMENTO MERCANTIL LTDA-ME. 

15 AMAZON TUBOS 

16 AMOCA LTDA. 

17 ANDRADE BASTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 

18 ANTONIO GOMES BEZERRA JUNIOR - ME. 

19 ARAPONGAS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP. 

20 AREAL PORTO SULAMERICA LTDA 

21 ARENA SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS IMOBILÍARIOS. 

22 ARGA FORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARGAMASSA LTDA. 

23 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CACOAL 

24 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCOPNAIS DE ESPIÃO DO 
OESTE 

25 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA 
DE CACOAL 

26 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA 
DE CACOAL. 

27 ASTEC ENGENHARIA LTDA 

28 ATINELE RODRIGUES OLVIEIRA DE ALMEIDA 

29 AUTO PEÇAS AUTOCAR. 

30 AUTO POSTO REAL. 

31 AUTO POSTO SOBERANO LTDA. 

32 BELINELLO E VEIGA LTDA 

33 BIANCHINI E TRAVAIN ECOTURISMO LTDA. 

34 BIG AÇO INDÚSTRIA E COMÉRICO EIRELI EPP 
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35 BLITZ COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA-ME. 

36 BRASIL MANGANÊS CORPORATION MINERAÇÃO 

37 BRITO E SILVA LTDA. 

38 BRONELLE E COLOMBI LTDA -ME. 

39 BÚSSOLA COM. MAT I P/CONST. LTDA-ME 

40 C. A. EMPREENDIMENTOS EPP - PLANTEC 

41 C.E.I. BALÃO MÁGICO/CACOAL 

42 C.E.I. JOSINO BRITO 

43 CACOAL ADUBOS ORGÂNICOS LTDA. 

44 CARLA HELOISA BERGAMASCO 

45 CARLA ROSA GOMES 

46 CARTÓRIO DE REGISTROS E TABELIONATO DE NOTAS. 

47 CASARÃO RESTAURANTE E PIZZARIA E BAR LTDA 

48 CASSOL CENTRAIS ELÉTRICAS 

49 CCLA DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP. 

50 CENO-CERAMICOS NORTA S/A 

51 CENTERCELL CELULARES. 

52 CENTRO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA INFANTIL DE CACOAL - 
CERNIC. 

53 CENTRO EDUCACIONAL ALECRIM DOURADO 

54 CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LEÃOZINHO 

55 CENTRO EDUCACIONAL MEMORINA ROSA CAMPOS 

56 CERÂMICA CENA 

57 CERÂMICA RIO MACHADO LTDA. 

58 CERÂMICA ROSALINO S/A. 

59 CIMOLAR MOVEIS LTDA. 

60 CLARICE JOCHEM CONFECÇÕES ME 

61 CLF COMÉRCIO DE DECORAÇÃO LTDA. 

62 COMERCIAL DE ALIMENTOS H.C LTDA. 

63 COMERCIAL GAMA LTDA ME. 

64 COMÉRCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA 

65 COMÉRCIO DE PNEUS ESPIGÃO LTDA-ME. 

66 COMUNIDADE TERAPÊUTICA ABISAL. 

67 CONCEITO ARQUITETURA E INTERIORES LTDA. 

68 CONCREAÇO DA AMAZÔNIA LTDA 

69 CONFECÇÕES MENGATTI LTDA. 

70 CONSTRUNORTE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO. 

71 CONSTRUTORA ARIPUANÃ 

72 CONSTRUTORA MOSAICO LTDA. 

73 CONSTRUTORA VERTICE 

74 COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS EMPRESÁRIOS DE JI-PARANÁ/RO - 
EMPRECRED. 

75 CORUMBIARA 

76 D P SODRE 

77 D. DE OLIVEIRA VICENTE - EPP. 

78 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. 

79 DESPACHANTE DINIZ 
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80 DISTRIBOI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE CARNE BOVINA 
LTDA 

81 DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRAS LTDA. 

82 DITUDO UTILIDADES. 

83 DONIZETE GRACIANO DISTRIBUIDORA DE MOTO PEÇAS. 

84 DR FERNANDO DA SILVA AZEVEDO. 

85 DR. ANDRÉ BONIFÁCIO RAGNINI 

86 DR. CHARLES MARCIO ZIMMERMANN. 

87 DR. DIRCEU HENKER. 

88 DR. EDILEI TENORIO VOLKWEIS. 

89 DR. JOSÉ MAX DE GOIS JUNIOR. 

90 DR. MARCOS VALÉRIO DE SOUZA. 

91 DR. ROSEANE MARIA VIEIRA TAVARES FONTANA. 

92 DR. SEBASTIÃO CANDIDO NETO. 

93 DR. SIDNEI SOTELE. 

94 DR. SINOMAR FRANCISCO DOS SANTOS. 

95 DR. TEÓFILO ANTINUO DA SILVA. 

96 DROGAFAB COMÉRCIO DE MEDICAMETNOS LTDA. ME. 

97 DUTRA E SANTOS LTDA 

98 E. E. E. F. E M. NILO COELHO 

99 E. E.E.F. FREI CANECA 

100 E. M. E. I F. AUGUSTINHO GÓES 

101 E. M. E. I F. CLAUDIO MANOEL DA COSTA 

102 E. M. E. I F. MARIA SOCORRO VIANA DE ALMEIDA 

103 E. M. E. I.  F. LUIZ LENZI 

104 E.C.P SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS 

105 E.E.B. CONCÓRDIA CACOAL 

106 E.E.E.E.F.M. JUSCELINO KUBISCHEK DE OLIVEIRA 

107 E.E.E.F. 15 DE novembro 

108 E.E.E.F. MARIA AURORA DO NASCIMENTO 

109 E.E.E.F.M. AURÉLIO B. DE HOLANDA FERREIRA 

110 E.E.E.F.M. BERNARDO GUIMARÃES 

111 E.E.E.F.M. CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 

112 E.E.E.F.M. CARLOS GOMES 

113  E.E.E.F.M. CLODOALDO NUNES DE ALMEIDA 

114 E.E.E.F.M. CORA CORALINA 

115 E.E.E.F.M. GRACILIANO RAMOS 

116 E.E.E.F.M. HONORINA LUCAS DE BRITO 

117 E.E.E.F.M. MARECHAL CANDIDO RONDON 

118 E.E.E.F.M. PAULO FREIRE 

119 E.M.E.F. MARIA APARECIDA TEIXEIRA ENOMOTO/MINISTRO ANDREAZZA 

120 E.M.E.I.E.F.  PEDRO KEMPER 

121 E.M.E.I.E.F. BALÃO MÁGICO/MINISTRO ANDREAZZA 

122 E.M.E.I.E.F. GEONE SILVA FERREIRA/ SÃO FELIPE DO OESTE 

123 E.M.E.I.F ÂNGELA MARIA DA MATA PERDONCINI 

124 E.M.E.I.F. BRANCA DE NEVE/ALVORADA DO OESTE 

125 E.M.E.I.F. CLÉLIA DAVID MUNDIM 
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126 E.M.E.I.F. JOSÉ DE ALMEIDA E SILVA 

127 E.M.E.I.F. PEDRO ALVARES CABRAL 

128 E.M.E.I.F. RODOLFO LUCHTENBERG 

129 EDUCANDÁRIO INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO DE JI-PARANÁ 

130 ELAINE REIZER MANUTENÇÃO ME. 

131 ESCOLA AGRÍCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "AUTA 
RAUPP". 

132 ESCOLA DANIEL BERG 

133 ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL ANTÔNIO SANCHEZ 
DE LARRAGOITI Y CURDUMI - FUNDAÇÃO BRADESCO. 

134 ESCOLA DO AMANHÃ 

135 ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO CELSO 
FERREIRA DA CUNHA 

136 ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO PAULO FREIRE. 

137 ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL BALÃO 
MÁGICO. 

138 ESCOLA PÓLO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL MARIA 
APARECIDA TEIXEIRA ENOMOTO. 

139 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA BARREIROS. 

140 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DR COLONI & WENDT ADVOGADOS. 

141 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DR FAGNER JOSE MACHADO CAMARGO. 

142 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DR. THAIS RODRIGUES MURADAS. 

143 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DRA ANGELA MARIA DIAS RONDON GIL. 

144 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DRA LARISSA HELLEN DA SILVA 

145 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DRA MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA URIZZI. 

146 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DRA REBECCA DIAS SANTOS SILVEIRA 
FURLANETTO. 

147 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DRA ROSE ANNE BARRETO. 

148 ESQUINÃO COM. DE CONF. LTDA. 

149 ESSENCIA BOUTIQUE LTDA. 

150 EVOLUÇÃO INFORMÁTICA 

151 EVOLUTION COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA-ME. 

152 FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE CACOAL 

153 FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO 

154 FAMA COMÉRCIOD DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA 

155 FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE RONDONIA 

156 FÊNIX VIDEO LOCADORA 

157 FOTO 3 IRMÃS 

158 FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI. 

159 FUNDAÇÃO RIO MADEIRA – RIOMAR 

160 FUNDAÇÃO VIDA NOVA 

161 GLOBO COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. 

162 GRA MOTOS- DONIZETE GRACIANO DISTRIBUIDORA DE MOTO PEÇAS. 

163 GRÁFICA O CONE SUL LTDA - ME. 

164 GUTIERREZ E MONTEIRO. 

165 H&F INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA. 

166 HEIDRICK E PEIXOTO LTDA. 

167 HIDREELÉTRICAS CASSOL LTDA. 

168 HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO PAULO LTDA. 
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169 HP DO NASCIMENTO. 

170 IDEAL ELETROMÓVEIS LTDA. 

171 IGREJA EVANGÉLICA DO BAIRRO FLORESTA 

172 IGREJA EVENGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS 

173 IGREJA SANTA LUZIA   

174 IGREJA SÃO DANIEL COMBONI 

175 IMPLEMAQ HILGERT & CIA LTDA 

176 IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS OLIVEIRA LTDA 

177 INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA 

178 IND E COM. DE ESTOFADOS LINDOFLEX LTDA. 

179 INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE CACOAL 

180 INSTITUTO FEDERAL DA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 
RONDÔNIA - IFRO - CÂMPUS CACOAL. 

181 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - 
UNIDADE AVANÇADA DE CORUMBIARA 

182 IRALTEC - INSTITUTO RONDONIENSE AMAZÔNIA LEGAL DE TECNOLOGIA 
E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

183 J H P GOMES CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 

184 J.V. COSTA & CIA LTDA 

185 JBS/AS. 

186 JC DINIZ & CIA LTDA ME. 

187 JOSE MORAIS DOS SANTOS- ME. 

188 JOVEM K INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA 

189 K C. RIBERIO CONSULTORIA - ME. 

190 K. R. SERVIÇOS EIRELI -  ME 

191 KAEFER AGRO INDUSTRIAL LTDA 

192 KLINGELFUS ADVOGADOS ASSOCIADOS. 

193 KOBAYASHI E SALVI. 

194 KWIRANT COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTUÇÃO LTDA 

195 L C ALMEIDA & CIA LTDA 

196 L.L MAUA - ME. 

197 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINÍCAS - LABORATÓRIO VIDA. 

198 LANA MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO. 

199 LIVETT INFORMÁTICA 

200 LOPES E MIRANDA LTDA. 

201 M&M CALÇADOS LTDA 

202 M. AMBIENTAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 

203 M. DAS D S. MARTINS ME 

204 M. DE ALMEIDA MACHADO CELULARES ME. 

205 M. PERONDI - ME. 

206 M.E. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- ME. 

207 MARIA APARECIDA DOS SANTOS BERTONI LTDA. 

208 MARIA JULIETA RAGNINI 

209 MARIA LUCIA CARNEIRO E CIA LTDA. ME. 

210 MARYVIL COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTADA. 

211 MATECOL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 

212 MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO HORIZONTE LTDA-ME. 

213 MEDICALDENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
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214 MILHAS VIAGENS E TURISMO. 

215 MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA. 

216 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF.  (PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA) 

217 MODULARES AMBIENTAL E ENGENHARIA 

218 MOURA RODRIGUES E RODRIGUES LTDA. 

219 MUNDIAL COMERCIO ATACADISTA DE AMARINHOS LTDA. 

220 MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA D'OSTE 

221 MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO. 

222 MUNÍCIPIO DE PRESIDENTE MÉDICI, ESTADO DE RONDÔNIA. 

223 NATURAL COMERCIO DE PERFURMES E COSMÉTICOS LTDA- ME. 

224 NETINHO LAMINADOS LTDA 

225 NEW COMPANY INFORMÁTICA LTDA- ME. 

226 NORTE EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 

227 NORTE ENGENHARIA E MINERAÇÃO LTDA-ME 

228 NOVALAR LTDA. 

229 NÚCLEO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DE CACOAL 

230 NUNES ALMEIDA ADVOGADOS. 

231 O BARATÃO UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. 

232 OURO VERDE IND. E COM. DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ANIMAL 
LTDA-ME. 

233 PANDA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA 

234 PEMAZA S/A 

235 PIARARA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. 

236 PIRES & ALBUQUERQUE LTDA. 

237 PLAY LAN INFORMÁTICA LTDA -ME. 

238 PRADO E PRADO LTDA. 

239 PREFEITURA DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA. 

240 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE 

241 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL 

242 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE 

243 PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA 

244 PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA 

245 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE 

246 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D'OESTE 

247 PROJETOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME 

248 PRONORTE CONSTRUÇÕES 

249 QUADROS & SANTOS 

250 R. PEDOT ODONTOCLINICA – ME 

251 R.C. DE CARVALHO E CIA LTDA 

252 RAZÃO CONSULTORIAS E GESTÃO CONTÁBIL LTDA-ME 

253 RECONDICIONADORA DE PNEUS CELMO LTDA. 

254 RO- FLEX LTDA. 

255 ROBERTSON ELETRÔNICA LTDA. 

256 ROLIM & SALAME LIMITADA. 

257 RONDOGEO AMBIENTAL LTDA -  ME 

258 RONDOGEO AMBIENTAL LTDA - ME. 
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259 RONDÔNIAS AMARELAS EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA 

260 ROSIMEIRY MARIA DE LIMA. 

261 ROTARY CLUB   

262 SAAE ALVORADA D'OESTE. 

263 SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA-ME. 

264 SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA E CIDADANIA - REGIONAL CACOAL 

265 SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC (REN/EPIGÃO DO 
OESTE) 

266 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC.           (REN/JI- 
PARANÁ) 

267 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL. SEDAM - 
ESCRITÓRIO DE ALTA FLORESTA D'OESTE. 

268 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E 
SOCIAL. 

269 SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - PIMENTA 
BUENO 

270 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO - SEMAST. 

271 SEDAM – ESCRITÓRIO DE ALTA FLORESTA D’OESTE 

272 SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE COMÉRCIO. 

273 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. 

274 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- DEPARTAMENTO 
REGIONAL DE RONDÔNIA. 

275 SERVIÇO NACIONAL DO COMÉRCIO 

276 SIDNEI SOTELE. 

277 SILVA TOP ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA 

278 SILVA TOP ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA. 

279 SILVANO GUIMARÃES DA MATTA-ME. 

280 SINATEL ELETRO 

281 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CACOAL 

282 SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

283 SM ADVOCACIA. 

284 SOTELLI AGROPECUÁRIA LTDA-ME 

285 SPEED TRAVEL COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA-ME 

286 SUDARIO & CIA LTDA. 

287 SUNSET VIDEO LOCADORA 

288 SUPERMERCADO A LUZITANA IND. E COMERCIO LTDA 

289 SUPERMERCADO SÃO PAULO - COMERCIAL DE ALIMENTOS DE SÃO 
PAULO. 

290 SUPERMERCADO TRENTO DE RONDÔNIA LTDA 

291 TAVERIA & CIA 

292 TEND-TUDO ACESSÓRIOS E ESTOFAMENTOS 

293 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA. 

294 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - TCE-RO. 

295 TRIBUNAL REGIONAL DE TRABALHO DA 14ª REGIÃO. 

296 UNIVERSO COMÉRCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES. 

297 USINA BOA ESPERANÇA AÇUCAR E ALCOOL LTDA. 

298 V.F.B. CAMPOREIS – ME 

299 VALE DO OESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS LTDA. 

300 VANESSA BASTOS SANTOS 
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301 VANESSA BASTOS SANTOS 

302 VOAR BEM VIAGENS E TURISMO. 

303 WF INFORMÁTICA. 
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ANEXO II - INSTRUMENTO DE AUTO-AVALIAÇÃO 

Avaliação da Biblioteca  

-Indique seu grau de concordância, de 1 (discordância total) a 6 (concordância 

total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a 

opção “Não sei responder” e, quando considerar não pertinente, assinale “Não 

se aplica”. 

Questão 1) Utilizo frequentemente a biblioteca para realização de atividades 

acadêmicas. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 2) Estou satisfeito com espaço físico da biblioteca.   

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 3) Estou satisfeito com a iluminação da biblioteca. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 4) Estou satisfeito com a climatização da biblioteca. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 5) Estou satisfeito com o serviço de limpeza da biblioteca. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 6) Estou satisfeito com a quantidade e adequação dos terminais de 

consulta da biblioteca.  

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 7) Estou satisfeito com os serviços de consulta, reserva e renovação 

de empréstimo online.  

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder.  
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Questão 8) Estou satisfeito com a quantidade, adequação e conservação do 

acervo da biblioteca.  

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 9) Estou satisfeito com o horário de funcionamento.  

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 10) Estou satisfeito com a postura dos funcionários da biblioteca. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 11) Se julgar pertinente, registre observações.  

 

Avaliação da Clínica-Escola  

-Indique seu grau de concordância, de 1 (discordância total) a 6 (concordância 

total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a 

opção “Não sei responder” e, quando considerar não pertinente, assinale “Não 

se aplica”. 

Questão 1) Estou satisfeito com espaço físico do laboratório. -Indique seu 

grau de concordância, de 1 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 2) Estou satisfeito com a iluminação do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 3) Estou satisfeito com a climatização do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 4) Estou satisfeito com a quantidade de equipamentos instalados no 

laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 
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Questão 5) Estou satisfeito com a mobília (carteiras, mesas e cadeiras) do 

laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 6) Estou satisfeito com o apoio dos técnicos, monitores e 

funcionários do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 7) Se julgar pertinente, registre observações. 

 

Avaliação da estrutura, dos serviços e informações da IES pelo (a) discente. 

-Indique seu grau de concordância, de 1 (discordância total) a 6 (concordância 

total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a 

opção “Não sei responder” e, quando considerar não pertinente, assinale “Não 

se aplica”. 

Questão 1) Estou satisfeito com espaço físico da sala de aula. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 2) Estou satisfeito com a iluminação da sala de aula. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 3) Estou satisfeito com a climatização da sala de aula. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 4) Estou satisfeito com o serviço de limpeza da sala de aula. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 5) Estou satisfeito com a mobília (carteiras, mesas e cadeiras). 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 6) Estou satisfeito com o horário de atendimento dos laboratórios. 
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1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 7) Estou satisfeito com as condições de acessibilidade das pessoas 

com deficientes ou com mobilidade reduzida. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 8) Estou satisfeito com o atendimento dos técnicos e monitores dos 

laboratórios. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 9) Estou satisfeito com o cumprimento dos prazos na execução dos 

serviços e clareza nas informações prestadas pela Secretaria Acadêmica. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 10) Estou satisfeito com a postura dos funcionários da secretaria 

acadêmica. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 11) Estou satisfeito com o encaminhamento de problemas e soluções 

por parte do setor financeiro. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 12) Estou satisfeito com a qualidade do atendimento prestado pelo 

restaurante universitário. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 13) Estou satisfeito com a qualidade dos produtos oferecidos pelo 

restaurante universitário. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 14) Estou satisfeito com a média de preço dos produtos oferecidos 

pelo restaurante universitário. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 
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Questão 15) Estou satisfeito com a qualidade do atendimento prestado pela 

reprografia (xerox). 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 16) Estou satisfeito com a qualidade dos produtos e serviços 

oferecidos pela reprografia (xerox). 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 17) Estou satisfeito com a média de preço dos produtos oferecidos 

pela reprografia (xerox). 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 18) Se julgar pertinente, registre observações. 

 

Avaliação da estrutura, dos serviços e informações da IES pelo (a) docente. 

-Indique seu grau de concordância, de 1 (discordância total) a 6 (concordância 

total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a 

opção “Não sei responder” e, quando considerar não pertinente, assinale “Não 

se aplica”. 

Questão 1) As condições físicas (luminosidade, espaço, acústica, 

climatização) das salas de aula são satisfatórias.  

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 2) Os recursos audiovisuais (projetor multimídia e sonorização) são 

adequados em qualidade e quantidade. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 3) A sala dos professores é adequada em termos de funcionalidade 

e comodidade. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 
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Questão 4) Estou satisfeito com o serviço do departamento de Tecnologia da 

Informação (TI). 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 5) Os laboratórios de informática atendem às necessidades do curso 

na minha disciplina. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 6) Os laboratórios específicos atendem às necessidades do curso na 

minha disciplina. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 7) Estou satisfeito com os espaços de convivência da instituição 

(sala dos professores, jardins, áreas externas). 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 8) Participo/participei da elaboração do projeto pedagógico do curso. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 9) Tenho conhecimento da política institucional de inclusão da 

pessoa com deficiência e espectro autista. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

 

Questão 10) Tenho conhecimento da política institucional de educação étnico 

raciais. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 11) Tenho conhecimento da política institucional de educação 

ambiental. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 
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Questão 12) Estou satisfeito com o apoio pedagógica dispensado ao docente 

da IES por meio da comissão de apoio pedagógico (CAP). 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 13) Estou satisfeito com a formação continuada ofertada pela 

comissão de apoio pedagógico (CAP). 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 14) A instituição apoia a realização de eventos específicos do curso. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 15) A instituição incentiva a produção acadêmica (livros, artigos, 

pesquisas, resumos, entre outros). 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 16) Estou satisfeito com serviço de apoio dos funcionários técnico-

administrativos. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 17) Estou satisfeito com as reuniões pedagógicas realizadas com os 

professores e resoluções de problemas do curso. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 18) Recebo as comunicações da instituição relacionadas ao 

funcionamento acadêmico (reuniões, calendários, notícias entre outros). 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 19) Estou satisfeito com o atendimento realizado por parte da 

Secretaria Docente. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 20) Estou satisfeito com a qualidade do atendimento prestado pela 

restaurante universitário. 
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1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 21) Estou satisfeito com a qualidade dos produtos oferecidos pela 

restaurante universitário. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 22) Estou satisfeito com a média de preço dos produtos oferecidos 

pela restaurante universitário. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 23) Estou satisfeito com a qualidade do atendimento prestado pela 

reprografia (xerox). 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 24) Estou satisfeito com a qualidade dos produtos e serviços 

oferecidos pela reprografia (xerox). 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 25) Estou satisfeito com a média de preço dos produtos oferecidos 

pela reprografia (xerox). 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 26) Se julgar pertinente, registre observações. 

 

Avaliação da IES pelo corpo técnico-administrativo. 

-Indique seu grau de concordância, de 1 (discordância total) a 6 (concordância 

total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a 

opção “Não sei responder” e, quando considerar não pertinente, assinale “Não 

se aplica”. 

Questão 1) Estou satisfeito com espaço físico no meu local de trabalho.  

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 2) Estou satisfeito com a iluminação no meu local de trabalho. 
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1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 3) Estou satisfeito com a climatização no meu local de trabalho. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 4) Estou satisfeito com o serviço de limpeza no meu local de 

trabalho. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 5) Estou satisfeito com a qualidade de equipamentos que utilizo para 

execução de minha função. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 6) Estou satisfeito com os espaços de convivência da instituição 

(jardins, áreas externas). 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 7) Eu tenho conhecimento do Plano de desenvolvimento Institucional 

(PDI) desta instituição. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 8) Eu conheço o Plano de Cargos e Salários desta instituição. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 9) Eu conheço o Plano de Carreira dos funcionários desta 

Instituição. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 10) Eu participo de reuniões de planejamento do setor em que 

trabalho. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 



RELATÓRIO CPA - 2015 
 

 
92 

Questão 11) Eu não tenho problemas de relacionamento com meu superior 

imediato. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 12) Eu percebo que há colaboração entre os integrantes do setor em 

que trabalho. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 13) Eu conheço as atribuições e funções do setor em que trabalho. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 14) Eu trabalho em um setor compatível com minha formação 

profissional. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 15) Eu sou estimulado por esta instituição a realizar cursos e 

treinamentos. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 16) Se julgar pertinente, registre observações. 

 

Avaliação de coordenação de curso pelo (a) docente. 

-Indique seu grau de concordância, de 1 (discordância total) a 6 (concordância 

total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a 

opção “Não sei responder” e, quando considerar não pertinente, assinale “Não 

se aplica”. 

Questão 1) O coordenador se empenha para que o curso atinja os padrões de 

qualidade exigidos pela instituição e pelo MEC/INEP.  

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 2) O coordenador oportuniza discussões e esclarecimentos a 

respeito das habilidades e competências do acadêmico e do projeto 

pedagógico do curso. 
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1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 3) O coordenador se encontra disponível nos horários previstos para 

o atendimento ao docente. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 4) O coordenador tem um bom relacionamento com o corpo docente 

do curso. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 5) O coordenador propõe e/ou realiza atividades (palestras, cursos, 

seminários entre outros eventos) e desenvolve ações que agregam valor ao 

curso. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 6) Se julgar pertinente, registre observações. 

 

Avaliação de coordenação de curso pelo acadêmico. 

-Indique seu grau de concordância, de 1 (discordância total) a 6 (concordância 

total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a 

opção “Não sei responder” e, quando considerar não pertinente, assinale “Não 

se aplica”. 

Questão 1) O coordenador se encontra disponível nos horários previstos para 

o atendimento ao acadêmico. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 2) O coordenador faz visitas à sala de aula. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 3) O coordenador demonstra interesse na resolução de problemas 

encaminhados pelo acadêmico. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 
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Questão 4) O coordenador tem um bom relacionamento com o acadêmico. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 5) O coordenador realiza atividades (palestras, cursos, seminários 

entre outros eventos) e desenvolve ações que agregam valor ao curso. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 6) Se julgar pertinente, registre observações. 

 

Avaliação de docente por disciplina. 

-Indique seu grau de concordância, de 1 (discordância total) a 6 (concordância 

total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a 

opção “Não sei responder” e, quando considerar não pertinente, assinale “Não 

se aplica”. 

Questão 1) Conheço o plano de ensino e aprendizagem (ementa, 

metodologia, critérios de avaliação e bibliografia).  

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 2) O Professor cumpre o plano de ensino e aprendizagem. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 3) O professor apresentou o plano de ensino nos primeiros dias de 

aula. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 4) O Professor apresenta clareza e organização dos temas durante 

as aulas expositivas. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 5) O Professor apresenta domínio do conteúdo. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 
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Questão 6) O Professor utiliza outros procedimentos de ensino (seminários, 

dinâmicas de grupo, simulações) além da aula expositiva. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 7) O professor mostra-se comprometido com a aprendizagem do 

aluno em sala de aula. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 8) O Professor cumpre o horário (início e término) das aulas. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 9) O Professor geralmente falta às aulas. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 10) A forma de avaliação do Professor é coerente com o conteúdo 

ministrado. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 11) O professor oferece a oportunidade de participação para o aluno 

de tirar dúvidas sobre o conteúdo trabalhado. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 12) Se julgar pertinente, registre observações. 

 

Avaliação do curso por concluintes. 

-Indique seu grau de concordância, de 1 (discordância total) a 6 (concordância 

total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a 

opção “Não sei responder” e, quando considerar não pertinente, assinale “Não 

se aplica”. 

Questão 1) Consigo ver os problemas sociais e políticos de outra maneira ao 

concluir minha graduação. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 
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Questão 2) As disciplinas cursadas contribuíram para a minha formação como 

cidadão e profissional ético. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 3) Sinto-me em melhores condições para o do mercado de trabalho 

com a conclusão do curso. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 4) Pretendo cursar uma pós-graduação. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 5) Pretendo cursar uma pós-graduação na UNESC. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 6) Se julgar pertinente, registre observações. 

 

Avaliação do Escritório Modelo de Assistência Judiciárias (EMAJ). 

-Indique seu grau de concordância, de 1 (discordância total) a 6 (concordância 

total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a 

opção “Não sei responder” e, quando considerar não pertinente, assinale “Não 

se aplica”. 

Questão 1) Estou satisfeito com espaço físico do laboratório. -Indique seu 

grau de concordância, de 1 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 2) Estou satisfeito com a iluminação do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 3) Estou satisfeito com a climatização do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 
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Questão 4) Estou satisfeito com a quantidade de equipamentos instalados no 

laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 5) Estou satisfeito com a mobília (carteiras, mesas e cadeiras) do 

laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 6) Estou satisfeito com o apoio dos técnicos, monitores e 

funcionários do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 7) Se julgar pertinente, registre observações. 

 

Avaliação do Estágio Supervisionado. 

-Indique seu grau de concordância, de 1 (discordância total) a 6 (concordância 

total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a 

opção “Não sei responder” e, quando considerar não pertinente, assinale “Não 

se aplica”. 

Questão 1) Apliquei satisfatoriamente as teorias e técnicas aprendidas em 

sala no estágio.  

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 2) Frequentei as supervisões de estágio com assiduidade. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 3) O estágio contribuiu para minha formação profissional. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 4) Durante as supervisões o orientador era de fácil encontro. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 
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Questão 5) Estou satisfeito com a atuação do supervisor na organização dos 

trabalhos desenvolvidos no estágio. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 6) Se julgar pertinente, registre observações. 

 

Avaliação do Laboratório de Análises Clínicas. 

-Indique seu grau de concordância, de 1 (discordância total) a 6 (concordância 

total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a 

opção “Não sei responder” e, quando considerar não pertinente, assinale “Não 

se aplica”. 

Questão 1) Estou satisfeito com espaço físico do laboratório. -Indique seu 

grau de concordância, de 1 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 2) Estou satisfeito com a iluminação do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 3) Estou satisfeito com a climatização do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 4) Estou satisfeito com a quantidade de equipamentos instalados no 

laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 5) Estou satisfeito com a mobília (carteiras, mesas e cadeiras) do 

laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 6) Estou satisfeito com o apoio dos técnicos, monitores e 

funcionários do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 
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Questão 7) Se julgar pertinente, registre observações. 

 

Avaliação do Laboratório de Anatomia Humana. 

-Indique seu grau de concordância, de 1 (discordância total) a 6 (concordância 

total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a 

opção “Não sei responder” e, quando considerar não pertinente, assinale “Não 

se aplica”. 

Questão 1) Estou satisfeito com espaço físico do laboratório. -Indique seu 

grau de concordância, de 1 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 2) Estou satisfeito com a iluminação do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 3) Estou satisfeito com a climatização do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 4) Estou satisfeito com a quantidade de equipamentos instalados no 

laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 5) Estou satisfeito com a mobília (carteiras, mesas e cadeiras) do 

laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 6) Estou satisfeito com o apoio dos técnicos, monitores e 

funcionários do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 7) Se julgar pertinente, registre observações. 

 

Avaliação do Laboratório de Ateliê. 
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-Indique seu grau de concordância, de 1 (discordância total) a 6 (concordância 

total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a 

opção “Não sei responder” e, quando considerar não pertinente, assinale “Não 

se aplica”. 

Questão 1) Estou satisfeito com espaço físico do laboratório. -Indique seu 

grau de concordância, de 1 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 2) Estou satisfeito com a iluminação do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 3) Estou satisfeito com a climatização do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 4) Estou satisfeito com a quantidade de equipamentos instalados no 

laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 5) Estou satisfeito com a mobília (carteiras, mesas e cadeiras) do 

laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 6) Estou satisfeito com o apoio dos técnicos, monitores e 

funcionários do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 7) Se julgar pertinente, registre observações. 

 

Avaliação do Laboratório de Biotério. 

-Indique seu grau de concordância, de 1 (discordância total) a 6 (concordância 

total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a 

opção “Não sei responder” e, quando considerar não pertinente, assinale “Não 

se aplica”. 
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Questão 1) Estou satisfeito com espaço físico do laboratório. -Indique seu 

grau de concordância, de 1 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 2) Estou satisfeito com a iluminação do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 3) Estou satisfeito com a climatização do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 4) Estou satisfeito com a quantidade de equipamentos instalados no 

laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 5) Estou satisfeito com a mobília (carteiras, mesas e cadeiras) do 

laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 6) Estou satisfeito com o apoio dos técnicos, monitores e 

funcionários do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 7) Se julgar pertinente, registre observações. 

 

Avaliação do Laboratório de Desenho Técnico. 

-Indique seu grau de concordância, de 1 (discordância total) a 6 (concordância 

total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a 

opção “Não sei responder” e, quando considerar não pertinente, assinale “Não 

se aplica”. 

Questão 1) Estou satisfeito com espaço físico do laboratório. -Indique seu 

grau de concordância, de 1 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 
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Questão 2) Estou satisfeito com a iluminação do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 3) Estou satisfeito com a climatização do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 4) Estou satisfeito com a quantidade de equipamentos instalados no 

laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 5) Estou satisfeito com a mobília (carteiras, mesas e cadeiras) do 

laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 6) Estou satisfeito com o apoio dos técnicos, monitores e 

funcionários do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 7) Se julgar pertinente, registre observações. 

 

Avaliação do Laboratório de Física. 

-Indique seu grau de concordância, de 1 (discordância total) a 6 (concordância 

total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a 

opção “Não sei responder” e, quando considerar não pertinente, assinale “Não 

se aplica”. 

Questão 1) Estou satisfeito com espaço físico do laboratório. -Indique seu 

grau de concordância, de 1 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 2) Estou satisfeito com a iluminação do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 
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Questão 3) Estou satisfeito com a climatização do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 4) Estou satisfeito com a quantidade de equipamentos instalados no 

laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 5) Estou satisfeito com a mobília (carteiras, mesas e cadeiras) do 

laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 6) Estou satisfeito com o apoio dos técnicos, monitores e 

funcionários do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 7) Se julgar pertinente, registre observações. 

 

Avaliação do Laboratório de Hidráulica. 

-Indique seu grau de concordância, de 1 (discordância total) a 6 (concordância 

total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a 

opção “Não sei responder” e, quando considerar não pertinente, assinale “Não 

se aplica”.  

Questão 1) Estou satisfeito com espaço físico do laboratório. -Indique seu 

grau de concordância, de 1 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 2) Estou satisfeito com a iluminação do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 3) Estou satisfeito com a climatização do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 
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Questão 4) Estou satisfeito com a quantidade de equipamentos instalados no 

laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 5) Estou satisfeito com a mobília (carteiras, mesas e cadeiras) do 

laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 6) Estou satisfeito com o apoio dos técnicos, monitores e 

funcionários do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 7) Se julgar pertinente, registre observações. 

 

Avaliação do Laboratório de Informática. 

-Indique seu grau de concordância, de 1 (discordância total) a 6 (concordância 

total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a 

opção “Não sei responder” e, quando considerar não pertinente, assinale “Não 

se aplica”.  

Questão 1) Estou satisfeito com espaço físico do laboratório. -Indique seu 

grau de concordância, de 1 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 2) Estou satisfeito com a iluminação do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 3) Estou satisfeito com a climatização do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 4) Estou satisfeito com a quantidade de equipamentos instalados no 

laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 
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Questão 5) Estou satisfeito com a mobília (carteiras, mesas e cadeiras) do 

laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 6) Estou satisfeito com o apoio dos técnicos, monitores e 

funcionários do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 7) Se julgar pertinente, registre observações. 

 

Avaliação do Laboratório de Líquidos Corporais e Parasitologia.  

-Indique seu grau de concordância, de 1 (discordância total) a 6 (concordância 

total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a 

opção “Não sei responder” e, quando considerar não pertinente, assinale “Não 

se aplica”. 

Questão 1) Estou satisfeito com espaço físico do laboratório. -Indique seu 

grau de concordância, de 1 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 2) Estou satisfeito com a iluminação do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 3) Estou satisfeito com a climatização do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 4) Estou satisfeito com a quantidade de equipamentos instalados no 

laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 5) Estou satisfeito com a mobília (carteiras, mesas e cadeiras) do 

laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 
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Questão 6) Estou satisfeito com o apoio dos técnicos, monitores e 

funcionários do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 7) Se julgar pertinente, registre observações. 

 

Avaliação do Laboratório de Materias de Construção Civil. 

-Indique seu grau de concordância, de 1 (discordância total) a 6 (concordância 

total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a 

opção “Não sei responder” e, quando considerar não pertinente, assinale “Não 

se aplica”.  

Questão 1) Estou satisfeito com espaço físico do laboratório. -Indique seu 

grau de concordância, de 1 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 2) Estou satisfeito com a iluminação do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 3) Estou satisfeito com a climatização do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 4) Estou satisfeito com a quantidade de equipamentos instalados no 

laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 5) Estou satisfeito com a mobília (carteiras, mesas e cadeiras) do 

laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 6) Estou satisfeito com o apoio dos técnicos, monitores e 

funcionários do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 
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Questão 7) Se julgar pertinente, registre observações. 

 

Avaliação do Laboratório de Microscopia. 

-Indique seu grau de concordância, de 1 (discordância total) a 6 (concordância 

total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a 

opção “Não sei responder” e, quando considerar não pertinente, assinale “Não 

se aplica”. 

Questão 1) Estou satisfeito com espaço físico do laboratório. -Indique seu 

grau de concordância, de 1 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 2) Estou satisfeito com a iluminação do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 3) Estou satisfeito com a climatização do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 4) Estou satisfeito com a quantidade de equipamentos instalados no 

laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 5) Estou satisfeito com a mobília (carteiras, mesas e cadeiras) do 

laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 6) Estou satisfeito com o apoio dos técnicos, monitores e 

funcionários do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 7) Se julgar pertinente, registre observações. 

 

Avaliação do Laboratório de Prática Contábil. 
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-Indique seu grau de concordância, de 1 (discordância total) a 6 (concordância 

total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a 

opção “Não sei responder” e, quando considerar não pertinente, assinale “Não 

se aplica”. 

Questão 1) Estou satisfeito com espaço físico do laboratório. -Indique seu 

grau de concordância, de 1 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 2) Estou satisfeito com a iluminação do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 3) Estou satisfeito com a climatização do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 4) Estou satisfeito com a quantidade de equipamentos instalados no 

laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 5) Estou satisfeito com a mobília (carteiras, mesas e cadeiras) do 

laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 6) Estou satisfeito com o apoio dos técnicos, monitores e 

funcionários do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 7) Se julgar pertinente, registre observações. 

 

Avaliação do Laboratório de Psicodiagnóstico. 

-Indique seu grau de concordância, de 1 (discordância total) a 6 (concordância 

total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a 

opção “Não sei responder” e, quando considerar não pertinente, assinale “Não 

se aplica”. 
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Questão 1) Estou satisfeito com espaço físico do laboratório. -Indique seu 

grau de concordância, de 1 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 2) Estou satisfeito com a iluminação do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 3) Estou satisfeito com a climatização do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 4) Estou satisfeito com a quantidade de equipamentos instalados no 

laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 5) Estou satisfeito com a mobília (carteiras, mesas e cadeiras) do 

laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 6) Estou satisfeito com o apoio dos técnicos, monitores e 

funcionários do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 7) Se julgar pertinente, registre observações. 

 

Avaliação do Laboratório de Técnica Dietética. 

-Indique seu grau de concordância, de 1 (discordância total) a 6 (concordância 

total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a 

opção “Não sei responder” e, quando considerar não pertinente, assinale “Não 

se aplica”.  

Questão 1) Estou satisfeito com espaço físico do laboratório. -Indique seu 

grau de concordância, de 1 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 
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Questão 2) Estou satisfeito com a iluminação do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 3) Estou satisfeito com a climatização do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 4) Estou satisfeito com a quantidade de equipamentos instalados no 

laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 5) Estou satisfeito com a mobília (carteiras, mesas e cadeiras) do 

laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 6) Estou satisfeito com o apoio dos técnicos, monitores e 

funcionários do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 7) Se julgar pertinente, registre observações. 

 

Avaliação do Laboratório Experimental. 

-Indique seu grau de concordância, de 1 (discordância total) a 6 (concordância 

total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a 

opção “Não sei responder” e, quando considerar não pertinente, assinale “Não 

se aplica”. 

Questão 1) Estou satisfeito com espaço físico do laboratório. -Indique seu 

grau de concordância, de 1 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 2) Estou satisfeito com a iluminação do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 
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Questão 3) Estou satisfeito com a climatização do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 4) Estou satisfeito com a quantidade de equipamentos instalados no 

laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 5) Estou satisfeito com a mobília (carteiras, mesas e cadeiras) do 

laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 6) Estou satisfeito com o apoio dos técnicos, monitores e 

funcionários do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 7) Se julgar pertinente, registre observações. 

 

Avaliação do Laboratório Multidisciplinar. 

-Indique seu grau de concordância, de 1 (discordância total) a 6 (concordância 

total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a 

opção “Não sei responder” e, quando considerar não pertinente, assinale “Não 

se aplica”. 

Questão 1) Estou satisfeito com espaço físico do laboratório. -Indique seu 

grau de concordância, de 1 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 2) Estou satisfeito com a iluminação do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 3) Estou satisfeito com a climatização do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 
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Questão 4) Estou satisfeito com a quantidade de equipamentos instalados no 

laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 5) Estou satisfeito com a mobília (carteiras, mesas e cadeiras) do 

laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 6) Estou satisfeito com o apoio dos técnicos, monitores e 

funcionários do laboratório. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 7) Se julgar pertinente, registre observações. 

 

Avaliação do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ). 

-Indique seu grau de concordância, de 1 (discordância total) a 6 (concordância 

total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a 

opção “Não sei responder” e, quando considerar não pertinente, assinale “Não 

se aplica”. 

Questão 1) Cumpri os prazos das atividades requeridas pelo NPJ. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 2) Estou satisfeito com a atuação dos supervisores/professores do 

NPJ no retorno das atividades requeridas. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 3) Estou satisfeito com o sistema de recebimento e avaliação das 

atividades requeridas pelo NPJ. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 4) Estou satisfeito com o espaço físico para atendimento no NPJ. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 
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Questão 5) Estou satisfeito com horário de atendimento do NPJ. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 6) Se julgar pertinente, registre observações. 

 

Avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

-Indique seu grau de concordância, de 1 (discordância total) a 6 (concordância 

total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a 

opção “Não sei responder” e, quando considerar não pertinente, assinale “Não 

se aplica”. 

Questão 1) Frequentei assiduamente as orientações de TCC.  

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 2) Durante as orientações o orientador era de fácil encontro. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 3) Estou satisfeito com a atuação do orientador nas orientações do 

TCC. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 4) Desenvolvi minha capacidade de pesquisa e síntese durante a 

elaboração do TCC. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 5) O TCC contribui diretamente para meu aperfeiçoamento 

acadêmico e profissional. 

1(   )-  Discordo totalmente. 2 (   )  3 (   ) 4(   ) 5(   ) 6(   )- Concordo totalmente; 

7(   )- Não se aplica; 8(   )- Não sei responder. 

Questão 6) Se julgar pertinente, registre observações. 
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ANEXO III - PORTARIA DE CONSTITUIÇÃO DA CPA 

 


